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Abstract 
The work aimed to investigate the possible correlations between observed weather data and 

wildland fires. Initially, a literature study was conducted to find which weather variables that 

affect the occurrence and size of these fires. A selection was made based on the theory, where 

available weather data and data from wildfire rescue operations were divided into independent 

and dependent variables. These were analyzed in a multiple linear regression analysis to 

develop models to predict the needed resources and fire size. The models developed with 

multiple linear regression for the county of Värmland in Sweden provided insufficient precision 

to predict the needed resources and fire size on weather data alone. It showed however the 

variables with the highest degree of explanation. Selected variables were then analyzed 

individually to produce correlations for the origin of the fires, resource claims and size, and 

were compared with the county of Dalarna. Temperature and relative humidity had the greatest 

influence on the occurrence of fires, which was demonstrated in both the analysis of the 

individual variables and in theory. The size of a fire was mainly affected by relative humidity 

and the average precipitation for 14 days according to the multiple linear regression analysis, 

the theory indicates that the wind speed should also have a large effect on the fire size. The 

needed resources was affected by temperature, relative humidity, and average precipitation for 

14 days. The relationships between occurrence, size, and needed resources for wildland fires 

where mainly exponential for temperature, relative humidity, and the average precipitation for 

14 days. For windspeed it was found that occurrence, size and needed resources went up with 

increasing windspeed until a critical speed was met. Speeds higher than the critical windspeed 

generated constant or decreasing values for the behavior of the fire. 
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Sammanfattning 
Arbetet syftade till att undersöka eventuella samband mellan observerade väderdata och 

bränder i skog och mark. Initialt genomfördes en litteraturstudie för att ta reda på vilka 

vädervariabler som påverkar dessa bränders uppkomst och storlek, för att sammanfatta detta i 

ett teoriavsnitt. Sedan gjordes ett urval med stöd av teorin, där tillgängliga väderdata och data 

från räddningsinsatser i skog och mark delades in i oberoende och beroende variabler. Dessa 

analyserades i en multipel linjär regressionsanalys för att ta fram modeller för att förutspå 

resursåtgång och storlek. Värmlands län valdes som geografiskt område för att utföra analysen. 

Modellerna framtagna med multipel linjär regression bedömdes ge otillräcklig precision för att 

förutspå brändernas storlek och resursåtgång på enbart väderdata, men visade vilka variabler 

som tillsammans hade högst förklaringsgrad. Utvalda variabler analyserades sedan enskilt i en 

korrelationsanalys för att ta fram samband för brändernas uppkomst, resursanspråk och storlek, 

och resultaten för Värmlands län jämfördes med data från Dalarnas län. 

Störst påverkan för uppkomst av brand hade temperaturen och den relativa fuktigheten, vilket 

påvisades i både analys av de enskilda variablerna och i teorin. En brands storlek påverkades i 

huvudsak av relativ fuktighet och medelnederbörd för 14 dygn enligt den multipla linjära 

regressionsanalysen och teorin pekar på att vindhastigheten även borde ha stor påverkan på 

storleken. Resursanspråket påverkades av temperatur, relativ fuktighet och medelnederbörd för 

14 dygn. 

För uppkomst av brand var sambanden exponentiella för temperatur, relativ fuktighet och 

medelnederbörden för 14 dygn. I enlighet med teorin fanns det en brytpunkt varefter ökande 

vindhastighet inte längre ökade sannolikhet för brand. Sambanden var även exponentiella för 

storlek och resursanspråk för temperatur och relativ fuktighet. Ett exponentiellt samband 

verkade också finnas för medelnederbörden för 14 dygn och brändernas storlek och 

resursanspråk, fast med skillnader för de två undersökta länen. Bland annat att väderdata för 

Värmlands län visar på starkare exponentiella korrelationer än väderdata för Dalarnas län, för 

brändernas sannolikhet, area och persontimmar. Ett exponentiellt samband påvisades också 

mellan vinden och brändernas storlek upp till en kritisk vindhastighet och var därefter konstant 

eller avtagande. 
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1 Inledning 
I avsnittet behandlas bakgrunden till arbetet, arbetets syfte och mål samt den metod som 

används för att genomföra arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Bränder i skog och mark orsakar samhället stora kostnader, varje år inträffar i snitt 5000 sådana 

bränder i Sverige varav cirka hälften sker i skogen och den andra halvan är så kallade 

gräsbränder. Variationen är dock stor och antalet bränder mellan de år med lägst antal bränder 

och de med högst antal, skiljer sig med en faktor fem (Sjöström & Granström, 2020). I Sverige 

har vi två brandperioder. Den första kommer på våren innan grönskan slagit ut då fjolårsgräset 

fortfarande dominerar marken. Detta döda och spröda material torkar och återfuktas kvickt 

varpå hög brandrisk fort kan framträda. Inte sällan växlar uttorkningen mellan höga och låga 

värden inom så korta perioder som ett dygn, vilket tros bero på fukthalt och vindstyrka som kan 

variera stort från dag till dag. Den andra perioden sker i juli – augusti där stora och besvärliga 

bränder tenderar att uppstå i juli under torra somrar. För Norrland är dessa perioder något 

förskjutna. (Eliasson et al., 1979; Granström et al., 2000) 

Övergripande kan klimatet sägas styra mängden bränsle samt brandsäsongens längd och 

allvarlighetsgrad. För Sverige kommer framtiden troligtvis ge väsentligt högre brandrisk med 

långa sammanhängande perioder av hög brandrisk i de sydliga östersjölandskapen. I värsta fall 

bedöms sådana långa perioder förekomma varje år. Generellt ökar perioder med 

sammanhängande hög brandrisk som högst från idag cirka 30 till 65 dagar i södra Sverige och 

från idag cirka 20 till 35 dagar för norra delen mot slutet av detta sekel. (Chandler et al., 1983; 

Sjökvist et al., 2013) 

För att kunna utfärda varningar, skapa prognoser och finna riskområden för brand i skog och 

mark nyttjas omfattande väderanalysmetoder. En av dessa är MESAN (mesoskalig analys) som 

är en form av metereologisk analysmodell skapad för att modellera generella väderdata i 

kvadratformade områden som är 121 km2 stora. Utifrån denna typ av data framställer SMHI 

(Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) brandriskkartor. Dessa brandriskkartor 

baseras på FWI (Fire Weather Index) och HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelnings 

modell), vilka är två index som har för avsikt att visa risken för spridning respektive antändning 

av brand i skog och mark. (Sjöström & Granström, 2020) 

FWI är baserat på flera underliggande beräkningar. De tre grundstenarna i FWI är FFMC (Fine 

Fuel Moisture Code), DMC (Duff Moisture Code) och DC (Drought Code), som behandlar 

bränslets fuktinnehåll i tre respektive lager av olika packningsgrad och densitet. Väderdata över 

temperatur, relativ fuktighet och nederbörd används för att bestämma bränslets fuktinnehåll. 

FWI beräknas genom att kombinera FFMC med vindhastigheten för att fånga brandens 

spridningsförmåga, ISI (Initial Spread Index), utan att ta hänsyn till markens undre lager. DMC 

kombineras med DC till BUI (Buildup Index) som representerar hela den tillgängliga 

bränslemängden. ISI och BUI kombineras slutligen till FWI (Fire Weather Index) som 

representerar brandens intensitet som energi per längdenhet i brandens flamfront. De 
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underliggande ekvationerna är bland annat baserade på studier av hur fuktinnehållet förändras 

i bränsle i bestånd av röd- och banksianatall. (Van Wagner, 1987) 

Ett problem med FWI är att det är direkt överförd från det kanadensiska systemet för 

brandriskberäkning och därför inte anpassad efter svenska förhållanden. Marktäckningen som 

används för att ta fram FWI skiljer sig mellan den kanadensiska skogen, som i huvudsak består 

av fallna barr och svensk skog, som till stor del domineras av olika mossor. (Sjöström & 

Granström, 2020). Det är därför intressant att undersöka om det är möjligt att ta fram ett 

regressionsuttryck med hjälp av information från rådande väder vid inträffade bränder i Sverige. 

För att på så sätt ta reda på vilka vädervariabler som har störst inverkan på uppkomst, storlek 

och resursanspråk för bränder i skog och mark, för att sedan ta reda på hur ett sådant eventuellt 

samband ser ut. 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att genom regressions- och korrelationsanalys ta reda på hur sambandet 

mellan olika typer av väderdata och uppkomna bränder i skog och mark ser ut. Syftet är också 

att utröna vilka vädervariabler som har störst påverkan på brandens egenskaper. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att genom regressionsanalys avgöra om det finns samband mellan 

väderdata och insatsdata över bränder i skog och mark samt se om framtagna modeller är 

användbara. Om modellerna anses användbara ska de valideras mot exempelvis andra 

tidsperioder och områden. Utöver försök att ta fram regressionsuttryck ska utvalda variablers 

samband för uppkomst och omfattning av brand i skog och mark analyseras med 

korrelationsanalys. 

1.4 Frågeställningar 
Följande frågeställningar ska användas som utgångspunkt i arbetet. 

• Vilka vädervariabler har störst inverkan på uppkomst, storlek och resursanspråk för 

bränder i skog och mark? 

• Hur ser ett eventuellt samband ut mellan vädervariabler och uppkomst, storlek och 

resursanspråk för bränder i skog och mark? 
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2 Metod 
I avsnittet beskrivs kortfattat arbetets gång. Den inledande fasen av arbetet innefattade en 

litteraturstudie, där information och teori sammanställdes i ett teoriavsnitt. Därefter gjordes 

genomgång av tillgängliga data och ett urval av variabler baserat på teori från litteraturstudien. 

Ett geografiskt område, Värmlands län, valdes och data för variablerna samlades in. De utvalda 

variablerna analyserades med multipel linjär regressionsanalys som metod och tre modeller togs 

fram. Modellerna bedömdes utefter deras användbarhet och hur väl de representerade 

verkligheten. Därefter gjordes en ingående analys för de vädervariabler som med stöd av teori 

och regressionsanalysen ansågs ha störst inverkan på brändernas egenskaper. En jämförelse 

gjordes sedan mot ett annat geografiskt område, Dalarnas län. 

2.1 Litteraturstudie 
Fokus i litteraturstudien låg på kartläggning av tidigare kunskap om vädrets inverkan på bränder 

i skog och mark, bränslets egenskaper, skogsbrandens beteende och information om ingående 

variabler i olika brandriskindex. Annan teori som presenterades togs fram för praktisk 

tillämpbarhet och beskrivning av multipel linjär regression, koordinattransformation och 

användandet av programvara. 

Inledningsvis studerades referenserna till Skogsbränder och gräsbränder i Sverige (Sjöström & 

Granström, 2020) vilka låg till grund för arbetet.  

Litteratursökningarna skedde under månaderna september/oktober år 2020 och genomfördes i 

huvudsak på databaserna RIBsök (MSB, 2020a) och LUBcat (Lunds universitet, 2020). Övriga 

sök har gjorts på Google (Google LLC, 2020). 

Sökord RIBsök: skogsbränder, skogsbrand. 

Sökord LUBcat: regressionsanalys, multipel regression, forest fire, fire weather index, fire 

weather, skogsbrand, skogsbränder. 

Sökord Google: skogsdata, SPSS, stepwise regression, sweref99, wgs84 

För sökträffar som ansågs relevanta för arbetet lästes sammanfattningen och i de fall detta 

saknades studerades innehållsförteckningen. Detta för att utesluta litteratur som inte behandlade 

kopplingen mellan väder och bränder i skog och mark. Därefter lästes den utvalda litteraturen 

och relevant information sammanfattades för varje teoriområde i teoriavsnittet. 

2.2 Datahantering 
Inledningsvis valdes ett geografiskt område att analysera. Att välja ett område ansågs 

nödvändigt då bränderna som inträffat skulle kopplas till närmaste väderstation. Då hanteringen 

av väderdata bedömdes ta mycket tid i anspråk gjordes avgränsningen till ett län. Valet föll på 

Värmlands län, som har en högre andel produktiv skogsmark än landet som helhet. Med en 

tanke om att få med fler bränder som inträffat i skogen i datamängden. I området Svealand där 

Värmlands län ingår har det inträffat flera stora bränder, branden i Västmanland 2014 och i 

Älvdalen 2018 är exempel på sådana, vilket gjorde området intressant att studera. 

Data för att representera bränderna kom från en sammanställning av MSB (Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap), av de händelserapporter som Sveriges räddningstjänster skrivit 
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efter genomförda räddningsinsatser under åren 2016 till 2019. Information som användes var 

brandens startdatum, platskoordinater, persontimmar, brunnen area produktiv skog, annan 

trädbevuxen mark och mark utan träd. Bränder som saknade eller hade missvisande 

platskoordinater togs bort från analysen, totalt 20 bränder i Värmland och 1 brand i Dalarna 

uteslöts. 

För att samla data och koppla bränder till väderstationer användes Excel. Koordinater till 

väderstationer hämtades från SMHI (SMHI, 2020d) och varje brand kopplades till närmsta 

station som mätte respektive vädervariabel under tidsperioden 2016 till 2019. Väderstationer 

som mätte vädret på andra sätt än övriga stationer eller inte fungerat under längre perioder togs 

bort och då kopplades istället bränderna till den näst närmsta stationen. Detta skedde 

exempelvis för stationer där variabler endast mättes i heltal istället för med heltal och decimaler 

eller stationer där data saknades för långa perioder då många bränder inträffat. 

Utifrån den samlade teorin i litteraturstudien genomfördes ett kvalitativt urval för de flesta 

vädervariablerna som mäts och tillhandahålls som öppna data av SMHI (SMHI, 2020d). Av 

dessa valdes ett fåtal ut som författarna ansåg i störst utsträckning kunna representera de 

väderfenomen som enligt teorin påverkar bränder i skog och mark. Eftersom ett tidsberoende 

verkade rimligt att ta i beaktning för variablerna nederbörd och relativ fuktighet, undersöktes 

dessa variabler kvantitativt i syfte att ta hänsyn till torka i bränslet. I de fall där flera stationer 

sporadiskt saknar stora mängder data uteslöts en sådan vädervariabel från analysen för att få så 

många kompletta rader som möjligt. 

2.3 Multipel linjär regressionsanalys 
För att genomföra analysen användes datorprogrammet SPSS. Inledningsvis skapades de tre 

modellerna Persontimmar, Total Area och Total Skog. Sedan gjordes en översiktlig kontroll av 

sambandet mellan varje enskild variabel i form av en matris av punktdiagram där även 

variablernas fördelning presenteras. Därefter gjordes ytterligare en kontroll efter saknade 

värden och variabeln sikt uteslöts. 

Låga samband mellan de beroende och oberoende variablerna noterades. De beroende 

variablernas fördelning var förskjuten från en normalfördelningskurva med en hög frekvens av 

mindre värden och en avtagande frekvens av större värden. Därtill skiljde sig spridningen 

mellan små och stora värden markant vilket ledde till att exponentiella samband misstänktes. 

På grund av detta gjordes en variabeltransformation i form av en ln-transformering av de 

beroende variablerna. De tre nya modellerna döptes om till LN(Persontimmar), LN(Total Area) 

och LN(Total Skog). 

I SPSS kördes sedan funktionen stepwise för att välja ut oberoende variabler av statistisk 

signifikans för varje modell. Utdata analyserades för att bedöma de slutgiltiga modellernas 

lämplighet. Då kontrollerades att antaganden för multipel linjär regression var uppfyllda och 

hur väl modellerna beskrev verkligheten. Eftersom ingen modell ansågs vara lämplig att 

använda gjordes ingen ytterligare jämförelse mot annat geografiskt område. 
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2.4 Fördjupad variabelanalys 
De fyra vädervariablerna Maxtemperatur, Nederbörd 14 dagar, Relativ fuktighet min och 

Medelvind 11 - 18 valdes ut för en korrelationsanalys utifrån resultat i SPSS och teori. De 

beroende variablerna antal bränder, total area och persontimmar summerades på intervall av 

vädervariablerna för att urskilja trender hos de enskilda variablerna. Intervallen skapades 

genom att stegvis avrunda vädervariablerna tills kluster minskade och trender blev urskiljbara. 

Genom att göra en korrelationsanalys kunde den trendlinje med högst förklaringsgrad, det vill 

säga korrelation, bestämmas för att beskriva sambandet mellan en beroende och en oberoende 

variabel. 

Med korrelationsanalys som metod kunde hänsyn tas till antalet bränder som inträffat över ett 

intervall på vädervariabeln och även antalet gånger en viss typ av väder uppmätts. Det ledde i 

sin tur till sannolikhetsfördelningar för vädret och därigenom sannolikheten för uppkomst av 

brand givet ett visst väder kunde göras. Av de summerade beroende variablerna för ett visst 

intervall beräknades arean och persontimmarna i snitt per brand varpå trender och korrelationer 

hos medelvärden över intervallen visualiserades. 

2.5 Jämförelse med annat geografiskt område 
Resultaten från den fördjupade analysen av vädervariablerna för Värmlands län jämförs mot 

motsvarande analyser för Dalarnas län och metoden för att ta fram data är densamma som i den 

fördjupade variabelanalysen. Jämförelsen sker genom att plotta värden för respektive län i 

samma figur och observera hur trender och fördelningar ser ut för de båda länen. 

2.6 Avgränsningar 
Analysen avgränsas till att endast ta hänsyn till vädrets påverkan på uppkommen brand. Andra 

variabler, som vegetation, markförhållanden, befolkningstäthet och topografins påverkan tas 

inte hänsyn till. 

Data för inträffade bränder kommer från MSBs insatsdata och är för bränder inträffade under 

de fyra åren 2016, 2017, 2018 och 2019. 

Regressionsanalysmetoden som används är enkel och multipel linjär regression, övriga typer 

av regressionsmetoder används inte i rapporten.  

Insamling och bearbetning av väderdata var tidskrävande. Detta ledde till att inriktningen för 

analysen blev begränsad till ett geografiskt område där många bränder delar samma närmsta 

station och inte att till exempel koppla väderdata till bränder av en viss magnitud, spridda över 

hela Sveriges yta. 

2.7 Begränsningar 
De vädervariabler som ingår i analysen är de som mäts av de stationer som finns tillgängliga 

som öppna data på SMHIs hemsida (SMHI, 2020d).  

Upplösningen av väderdata kopplat till de inträffade bränderna är beroende av avståndet mellan 

väderstationer. Högupplöst väderdata för varje enskild plats saknas och detta medför en grov 

uppskattning av väderdata för bränderna längst ifrån deras närmsta station.  
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Regressionsanalysmetoderna enkel och multipel linjär regression, tar endast hänsyn till linjära 

samband, och resultaten är enkla att tolka. Genom att göra en variabeltransformation går även 

exponentiella samband att beskriva med metoden, men resultaten kan bli mer svårtolkade, 

särskilt för multipel linjär regression. Flera antaganden för residualen leder dessutom till att 

metoden inte är användbar för alla typer av dataset. 
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3 Teori 
I avsnittet redovisas en sammanfattning av teori och litteratur som härletts ur litteraturstudien. 

3.1 Brandväder 
I avsnittet presenteras främst en sammanställning av den teori bakom de väderfenomen som 

påverkar skogsbrandens uppkomst och utbredning enligt böckerna Fireweather (Schroeder & 

Buck, 1977) och Skogsbrand (Erlandsson, 1990). Övrig litteratur som refereras till i avsnittet 

användes för att styrka och förklara fenomenet atmosfärstryck och klimatets övergripande 

påverkan på vädret och i förlängningen framtida skogsbrandsäsonger. 

3.1.1 Strålning och dygnsrytm 

På grund av jordens rotation kring sin egen axel uppstår en dygnsrytm hos flertalet naturliga 

fenomen och däribland vädret. Den på jorden infallande strålningen varierar med ett minimum 

nattetid och en topp vid tolv på dagen. Detta resulterar i att jordens utgående strålning är som 

lägst strax innan soluppgång då temperaturen fått sjunka under natten och är som högst runt 

mitten av eftermiddagen då in- och utfallande strålning står i jämvikt, se Figur 1. (Schroeder & 

Buck, 1977) 

 

 

Figur 1, Infallande strålning och den återstrålning som den ger upphov till. Illustration inspirerad av figur från (Schroeder & 

Buck, 1977). 

Detta ger upphov till sänkt luftfuktighet under dagen med den ökande värmen och en höjning 

under natten då temperaturen sjunker igen. Hög värme ger generellt högre risk för antändning 

och spridning men påverkar även personalen och dess förmåga för släckning. Dessa faktorer 

tillsammans gör att branden oftast sprider sig mellan 11:00 och 18:00 samt att det är lättast att 

släcka mellan 03:00 och 07:00. (Erlandsson, 1990) 

3.1.2 Atmosfärens rörelser och stabilitet 

Infallande strålning värmer luften som mest med cirka 0,5 grader Celsius. Resterande del, alltså 

majoriteten av luftens uppvärmning, sker genom konvektion från mark, sjöar och dylikt som 
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värmts av solen. Då olika ytor värms olika fort och kan sprida eller lagra värmen på olika vis 

bildas det termodynamiska skillnader i luften som är i kontakt med dessa ytor. Det innebär att 

luft som blivit upphettad mer än omgivande luft även får en lägre densitet varpå det beger sig 

uppåt i atmosfären för att expandera och kylas. Motsvarande sker med kall luft som beger sig 

nedåt och sluter cirkeln. Med dessa luftströmmar förs även kondens nära marken uppåt i 

atmosfären och ovanliggande torrare luft till marken. Om atmosfären är stabil, det vill säga 

motståndskraftig mot dessa konvektionsströmmar, kan uppvärmda luftpaket stanna så nära som 

ett par hundra meter upp från marken. Detta medför att uppvärmningen kan ske mycket fort då 

all värme hålls kvar i atmosfärens nedre skikt och en mycket liten omblandning sker med den 

kyligare luften ovan. (Schroeder & Buck, 1977) 

En stabil atmosfär närmast marken kännetecknas av att vinden inte fluktuerar i någon hög 

utsträckning och att luften är disig med försämrad sikt. Stabiliteten kan även åskådliggöras 

genom vad för typ av moln det bildas. Olika former av cumulus (stackmoln) tyder på instabilitet 

i luftlagren och antingen konvektiva strömmar eller att hela luftlager lyfts och blivit instabila. 

Stratus (platta och täckande moln) tyder på stabilitet i luftmassorna och att ingen eller liten 

konvektion sker med ovanliggande luftlager. Nattetid är molnfritt och stabilt väder mest 

gynnsamt då luften närmast ytan kan överföra sin värme till marken varpå den kan återstrålas 

mot rymden. (Schroeder & Buck, 1977) 

Allmänt sett bidrar vind med syre till branden och vid större bränder kan vinden sprida branden 

språngvis genom att lyfta med brinnande löv och kvistar. Vinden påverkar även 

torkningsprocessen vilken dock drivs av flera komplexa förhållanden mellan andra faktorer, 

som till exempel relativ fuktighet, lufttemperatur, hur bränslet är arrangerat och bränslets 

egenskaper. Därtill finns det en kritisk vindhastighet, där vinden efter denna inte påverkar 

torkningsförloppet ytterligare. (Chandler et al., 1983; Erlandsson, 1990)  

3.1.3 Hög- och lågtryck 

Ett högtryck signalerar att detta är centrum för ett luftpaket med relativt homogena egenskaper 

såsom temperatur och fuktighet. Högtrycken och de homogena luftpaketen avgränsas genom 

lågtryck tillika fronter. Fronterna medför ofta ett band med nederbörd och ökad vindstyrka då 

varm och fuktig luft tvingas uppåt i atmosfären och kyls. Något motsägelsefullt är kallfronterna 

de som tenderar att vara mest problematiska vid skogsbränder. Detta då de har skapats under 

relativt kyliga förhållanden och därigenom ej kunnat ta upp lika stora mängder fukt som sina 

varma motsvarigheter. Då kallfronten träder in över ett område kommer temperaturen initialt 

att sjunka. Om efterkommande högtryck blir kvar under lång tid kommer luftpaketet att ändra 

egenskaper. Denna förändring sker genom subsidens, en process där luften långsamt sjunker 

och värms upp av det ökade trycket. Det innebär en risk för att den kyliga luften värms upp, 

men med fortsatt lågt fuktinnehåll. (Chandler et al., 1983; Schroeder & Buck, 1977) 

För att utröna områden med högt respektive lågt tryck nyttjas isobarer för att sammankoppla 

områden med samma tryck. Detta skapar något som kan liknas vid en topografisk karta som 

tydliggör skillnaderna mellan tryckområdena. I Sverige tenderar lufttrycket att variera mellan 

950 och 1050 hPa med ett medelvärde på cirka 1013 hPa. Vidare styrs delar av vårt väder av 

två semi-permanenta tryckområden; islandslågtrycket och det azoriska högtrycket. Är 

skillnaden mellan dess två tryckzoner stor bildas det en vindpassage in mot Europa med mild 
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och fuktig luft från Atlanten. Är tryckskillnaden liten kommer luftpaketen snarare från öst med 

kyligare och torrare egenskaper. Det ska dock poängteras att dessa tendenser är som starkast 

vintertid med mindre effekt sommartid. (SMHI, 2020a, 2020b, 2020c) 

3.2 Bränder i skog och mark 
I avsnittet sammanställs information om skogsbrandens egenskaper och bränslet som i hög grad 

påverkar brandförloppet. Informationen är främst hämtad från böckerna Skogsbrand 

(Erlandsson, 1990) och Fire in forestry (Chandler et al., 1983), men även från flertalet övriga 

böcker och rapporter som presenteras löpande i avsnittet. För beskrivning av de vanligaste 

variabler som nyttjas i ett antal brandriskindex användes boken Wildfires Hazards, Risks and 

Disasters. (de Groot et al., 2015) 

Varor producerade från skogen utgör den femte största exportvaran i riket med ett värde av 86 

miljarder kronor under 2019 (SCB, 2020). Dessa värden hotas som mest vid brand då skogen 

fortfarande är ung och branden lätt kan sprida sig upp bland grenarna. Vidare håller ungträden 

inte lika mycket vatten och hela stammen kan bli brandskadad. Äldre skog klarar de flesta 

bränder bättre och skulle trädkronan brinna finns ändå skogens värde kvar i stammarna. Den 

största värdeökningen sker dock åren innan slutavverkning så även en brand i äldre skog med 

tidigarelagd avverkning som följd utgör en väsentlig ekonomisk skada (Erlandsson, 1990).  

En skogsbrand kan enligt utbildningsmaterialet Skogsbrandsförsvar (Eliasson et al.,1979) 

generellt delas in i fyra olika typer, se Figur 2. 

 

Figur 2. Fyra olika typer av skogsbrand, illustration inspirerad av utbildningsmaterial från (Eliasson et al., 1979). 

Den första är låg löpbrand då det endast brinner i den lägsta vegetationen. Den andra är hög 

löpbrand där branden når från vegetationen upp till grenar varpå hela skogshöjden brinner. Den 

tredje är toppbrand där branden går från trädkrona till trädkrona med hjälp av starka vindar. Då 

branden sker en bit upp regnar det gnistor som lätt förs vidare i den häftiga blåsten vilket bidrar 
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till en spridningshastighet på uppemot 30 m/s. Den fjärde och sista är torv- eller jordbrand där 

jorden fått torka ur så pass att branden kan sprida sig under markytan och blossa upp igen lång 

tid efter synliga flammor observerats. De fyra typerna av skogsbrand beskriver olika stadier där 

de flesta bränderna startar som låga löpbränder för att sedan beroende på växtlighetens 

egenskaper och övriga mark och väderförhållanden eventuellt utvecklas till de andra stadierna. 

Inga strikta gränser för när en brand räknas till någon typ är angiven utan stadierna är generella 

beskrivningar av en skogsbrands lokala beteende. (Eliasson et al., 1979; Erlandsson et al., 1990) 

I Tabell 1 presenteras Sveriges landareas fördelning av olika typer av mark, eller ägoslag som 

de benämns i Skogsdata 2020 (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2020) för åren 2015 till 2019. 

Tabell 1. Fördelning av ägoslag för olika delar av Sverige, 2015 - 2019. Data hämtad från tab 2.1 (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2020) 

Landsdel Total area Produktiv 

skogsmark  

Improduktiv 

skogsmark  

Träd och 

buskmark 

Kala 

impediment 

Övrig 

mark 

1000 ha % av total markarea 

N Norrland 15224 47,4 16,5 9,3 24,2 2,6 

S Norrland 8882 65,8 11,6 5,3 11,8 5,5 

Svealand 8050 67,7 7,0 2,6 4,3 18,4 

Götaland 8609 58,8 4,3 1,9 2,0 33,0 

Hela landet 40765 57,8 11,0 5,5 12,9 12,8 

 

Den produktiva skogsmarken är i sin tur fördelad mellan olika trädslag och skogstyper enligt 

Tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av trädslag och skogstyp för produktiv skogsmark, 2015 - 2019. Data hämtad från tabell 3.1 (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2020) 

Landsdel Area 

produktiv 

skogsmark 

Tall Gran Contorta

-tall 

Blandad 

barr-

skog 

Bland

-skog 

Löv Ädel Bar-

mark 

1000 ha % av total produktiv skogsmark 

N Norrland 6510 53,9 14,9 2,8 13,5 7,3 4,8 0,0 2,7 

S Norrland 5638 35,4 29,5 4,8 13,9 7,7 5,1 0,0 3,6 

Svealand 5193 41,1 27,0 0,8 14,4 6,4 6,5 0,2 3,6 

Götaland 4922 23,5 40,5 0,0 10,8 7,3 10,2 3,7 4,0 

Hela landet 22263 39,5 27,1 2,2 13,2 7,2 6,5 0,9 3,4 

 

Den produktiva skogsmarken utgör den största andelen av landets yta. Över landet är dock 

andelen varierande och det samma gäller fördelningen av olika trädslag. Majoriteten, 82%, av 

Sveriges produktiva skog är barrskog. (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2020) 

Generellt brinner gräs, buskar och unga barrträd snabbt medan stubbar, grenar, stockar, träd 

och rötter tar längre tid. Tallen står ofta på mager, stenig jord som torkar väldigt kvickt. För 

bestånd som till huvudsak består av tall kan alltså brandrisken ändras väldigt fort. Granen kräver 

fetare och blötare jord men står ofta tätt vilket underlättar brandspridningen. Lövträden håller 
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mycket mer vatten än barrträden vilket ger dem en bättre motståndskraft i händelse av brand. 

Allmänt rekommenderas att blanda in lövträd bland barrbestånd för att på så vis göra skogen 

mer motståndskraftig vid bränder. Exempelvis genom dungar eller bälten som kan utgöra 

begränsningslinjer. (Erlandsson, 1990)  

Storleken på branden kan även kopplas till befolkningsdensiteten. Där skogsbränder i glesbygd 

generellt blir större på grund av de långa tiderna tills släckningsarbete kan påbörjas och eftersatt 

eftersläckningsarbete. (Sjöström & Granström, 2020) 

3.2.1 Bränslet 

Bränslet i en skogsbrand kan delas in i två huvudgrupper, dels det levande materialet, dels det 

döda materialet. Fuktinnehållet oavsett bränsletyp är av stor vikt och styr antändnings-

benägenheten, intensiteten och spridningshastigheten. 

Allmänt kan man säga att gräsmark torkar ut fortare än skog. Som jämförelse kan 250g/m2 

förna, det översta jordlagret, hålla cirka 1 mm/m2 vatten medan en mossa i barrskog kan hålla 

cirka 5 mm/m2 varpå skogsmark inte torkar ut lika lätt. (Granström et al., 2000) 

Fuktinnehållet i det levande bränslet beror i huvudsak på två processer, rötternas 

vattenupptagningsförmåga och vätskeförlust från transpiration. Transpirationen kontrolleras av 

den omgivande luftens egenskaper som; solinstrålning, temperatur, luftfuktighet och vind samt 

av lövens utformning. Rötternas absorption kontrolleras istället av markegenskaper som jordens 

luftinblandning, jordtemperatur, fukthalt och sammansättning samt rotsystemets storlek och 

utformning. Fuktens förändring korrelerar mest med den omgivande temperaturen. Soliga dagar 

kommer lövens fuktkvot minska under eftermiddagarna för att sedan återhämtas snabbt efter 

solens nedgång då vätska fylls på från rotsystemet. (Chandler et al., 1983)  

Vissa mossor och lavar har nästan samma brandegenskaper som dött bränsle då de inte kan suga 

vatten från marken, utan är starkt beroende av regn och fukt i luften (Schimmel & Granström, 

2011). Inblandning av material som faller från träden leder till en lös bränslebädd och i 

tallskogar är detta en vanlig markvegetation och det mest prevalenta bränslet vid skogsbrand. 

(Lindén & Lundberg, 1996) 

Mängden fukt i det döda bränslet beror på regn, temperatur, luftfuktighet, vind, solstrålning, 

latitud, säsong och längden på dygnet. Hur snabbt torkningsprocessen sker styrs även av hur 

bränslet är arrangerat, där löst och luftigt bränsle torkar snabbast. Torkningen sker fram till ett 

stationärt tillstånd och är beroende av fuktinnehållet i den omgivande luften, se Figur 3. 

(Chandler et al., 1983) 
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Figur 3. Vätning och torkningsprocessen hos dött bränsle. Illustrationen är inspirerad av figur i (Schroeder & Buck, 1977). 

Vid fullständigt vattenmättad luft kan cirka 30% av materialets torra vikt tas upp i form av fukt. 

Men redan vid 70% relativ fuktighet kommer mer än hälften av den fukt som dött material kan 

hålla att avdunsta. Därefter sjunker det nästan linjärt ned till cirka 3 – 4% av materialets torra 

vikt. (Schroeder & Buck, 1977) 

Bränsle ackumuleras på marken och når slutligen ett jämviktstillstånd där lika mycket massa 

förmultnar som tillförs. Efter en skogsbrand i barrskog tar det cirka 50 år innan detta 

jämviktstillstånd har uppnåtts på nytt (Schimmel & Granström, 2011). Det har påvisats att en 

indelning av bränsle i olika lager har lett till högre korrelation på skogsbränders storlek än för 

modeller där bränsle behandlas homogent (Gardelin, 2001). Detta beror på att bränslen i de 

olika lagerna torkar olika snabbt, där bränslen med hög luftinblandning och låg densitet är mest 

känsliga för aktuella väderförhållanden. Bränslen med högre densitet kräver att förutsättningar 

för torkning underhålls över en längre tid för att fuktinnehållet ska ändras (Van Wagner, 1987). 

3.3 Brandriskindex och ingående variabler 
Då många globala regioner löper risk för bränder i skog och mark har flera aktörer valt att ta 

fram olika index för att kunna förutspå när riskperioder inträffar. I en sammanställning av flera 

av dessa index nämns bland annat 15 olika typer av index av olika noggrannhet och systematik 

(de Groot et al., 2015) , däribland det kanadensiska systemet FWI (Van Wagner, 1987) som 

implementerats i Sverige och tar hänsyn till temperatur, regnmängd, relativ luftfuktighet och 

vindhastighet. Detta för att avgöra mängden fukt i bränslet på marken bland bestånd av 

fullvuxna röd- och banksianatallar för att på så vis spå brandrisken. Dessa tallsorter förekommer 

dock inte naturligt i Sverige (Farjon, 2020). Därtill tar FWI hänsyn till tidigare väder och kan 

till viss del även identifiera latenta riskbilder i form av långvarig torka samt använder sig av tre 

densitetsklasser för bränsle av låg, mellan och hög densitet (Van Wagner, 1987). 
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I USA används NFDRS (National Fire Danger Rating System) vilket i likhet med FWI-systemet 

använder sig av flera subkomponenter och underliggande index. Skillnaden är att det i NFDRS 

används många fler än i FWI. Bland annat används molnigheten, min- och maxtemperatur och 

en fuktighetsmodell baserad på olika stora träbitar. Träbitarna är standardiserade för att visa hur 

fukthalten i bränslet skiljer sig mellan de olika dimensionerna på grund av 

uttorkningsfördröjning på 1 – 1000 timmar. (de Groot et al., 2015)  

Vissa andra modeller tar endast hänsyn till dagens väder eller nollställer indexet efter en fixerad 

mängd regn vilket kan ge en felaktig syn på riskbilden. Däribland finns de ryska indextyperna 

Nesterov och dess modifierade version Zhdanko. Grovt sett består de av två delar. En del där 

skillnaden mellan temperaturen och daggpunkten beräknas och en del som tar hänsyn till denna 

skillnad för alla dagar sen det regnade mer än 3 mm. (de Groot et al., 2015)  

Ur en sammanfattning över 15 olika brandriskindex av de Groot et al. (2015) har antalet 

omnämnanden av de olika ingående variablerna sammanställts. Detta visualiseras i Figur 4. 

 

Figur 4. Visualisering över hur ofta en variabel omnämns i en sammanfattad lista av 15 brandriskindex (de Groot, Wotton, & 

Flannigan, 2015). (Viktning för variablerna inom index tas inte hänsyn till utan endast frekvens). 

Härvid syns det tydligt att det som bland annat FWI tar hänsyn till står i topp fyra hos de mest 

framstående variablerna, det vill säga temperatur, relativ fuktighet, regnmängd och 

vindhastighet. Daggpunkt, torka och diverse kvantifierbara bränslemängder är också 

någorlunda återkommande. Molnighet, årlig nederbörd samt evapotranspiration, alltså både 

avdunstning – evaporation och växters avgivande av vattenånga – transpiration, nämns en gång 

vardera. Det bör poängteras att det endast är ett index som inte tar hänsyn till temperatur och 

att flera index har variabler som är på olika sätt sammanlänkade. Ett exempel är daggpunkten, 

som beror på temperatur och relativ fuktighet, samt torka och regnmängd som simplifierat kan 

tänkas vara motsatser till varandra. 

Även litteraturen återkopplar till de mest framstående vädervariablerna som presenteras i Figur 

4. Allmänt nämnt värmen, fukten och vinden. Det är dock värt att påpeka att både topografi och 
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typ av bränsle har stor inverkan på brandens beteende. (Erlandsson, 1990; Schroeder & Buck, 

1977) 

3.4 Regressionanalys 
För teoriavsnittet om regression har främst böckerna Linear Regression (Olive, 2017) och 

Linear Regression Analysis (Serber & Lee, 2012) använts. De två böckerna Statistisk 

Dataanalys (Körner & Wahlgren, 2006) och Statistics: The Art and Science of Learning from 

Data (Agresi & Franklin, 2014) är båda övergripande och grundläggande. De användes främst 

för att finna svenska definitioner och för att förklara teorin med applicerbara exempel. Boken 

Regression, Models, Methods and applications (Fahrmeir et al., 2013) nyttjades för att beskriva 

teorin bakom logaritmisk variabeltransformation. 

3.4.1 Linjär regression  

Regressionsmodeller används för att finna samband mellan två eller flera beroende variabler 

och med hjälp av modellen går det sedan att förutspå värden för responsvariabeln (Agresi & 

Franklin, 2014). 

För ett statistiskt material bestående av mängden 𝑛 observationspar (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) kan man genom den 

så kallade minsta-kvadratmetoden anpassa en rät linje. Genom att låta kvadratsumman anta sitt 

lägsta värde går det att bestämma värdena för 𝑎 och 𝑏 i räta linjens ekvation, som presenteras i 

ekvation 1 nedan.  

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (1) 

Där lösningen för 𝑎 och 𝑏 genom minsta-kvadratmetoden presenteras i ekvation 2 och 3. 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� (2) 

 

𝑏 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)

∑(𝑥𝑖−�̅�)2   (3) 

 

Variablerna �̅� och �̅� är medelvärden, 𝑎 kan ses som betingade medelvärdet när 𝑥 = 0 och 𝑏, 

som är riktningskoefficient, anger genomsnittsförändringen på 𝑦 med avseende på 𝑥. (Körner 

& Wahlgren, 2006)  

Precis som för stickprovet är regressionslinjen för en population en rät linje, där den oberoende 

variabeln 𝑥 förutspår den beroende variabeln 𝑌 enligt ekvation 4 nedan. 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑥 + 휀 (4) 

 

Ekvationen för enkel linjär regression skiljer sig något från stickprovets regressionslinje. 

Skillnaden är att även om 𝛼 och 𝛽 är parametrar och bestäms med minsta-kvadratmetoden, 

förändras 𝑎 och 𝑏 för varje stickprov, detta sker inte för 𝛼 och 𝛽, som är konstanter. De två 

parametrarna 𝑎 och 𝑏 för stickprovet är skattningar av 𝛼 och 𝛽 för populationen, det vill säga 

att 𝛼 och 𝛽 är väntevärdena för 𝑎 och 𝑏. Det betingade väntevärdet för den beroende variabeln 

𝑌 för nivån 𝑥 är således 𝛼 + 𝛽𝑥. Avvikelsen från detta väntevärde, 휀, kallas residualen och är 
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en slumpvariabel med väntevärde noll. Värdet på 휀 kan beskrivas som alla övriga faktorers 

effekt på den beroende variabeln 𝑌. (Körner & Wahlgren, 2006)  

3.4.2 Multipel linjär regression 

Metoden multipel linjär regression används likt linjär regression för att bestämma ett samband 

i statistiska material. Skillnaden är att sambandet beräknas mellan responsvariabeln 𝑌 och en 

eller flera oberoende variabler 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝−1 enligt ekvation 5 nedan. 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝−1𝑥𝑖,1−𝑝 + 휀𝑖  (𝑖 = 1,2 … , 𝑛) (5) 

 

Ekvationen för multipel linjär regression relaterar medelvärdet 𝑌𝑖 för den kvantitativa 

responsvariablen 𝑦 till en mängd beroende variabler 𝑥𝑖𝑗, där 𝑥𝑖𝑗 är 𝑖-te värdet av 𝑥𝑗. 

Regressionskoefficienterna 𝛽𝑗  (𝑗 = 0,1, … , 𝑝 − 1) anpassas enligt minsta kvadratmetoden och 

휀𝑖 är residualen. Denna formel kan även beskrivas som matriserna i ekvation 6 och på 

matrisform i ekvation 7 nedan. 

(
𝑌1

⋮
𝑌𝑛

) = (

𝑥10 ⋯ 𝑥1,𝑝−1

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛0 ⋯ 𝑥𝑛,𝑝−1

) (

𝛽0

⋮
𝛽𝑝−1

) + (

휀1

⋮
휀𝑛

) 

(6) 

 

𝑌 = 𝑋𝛽 + 휀 (7) 

 

Där 𝑥10 = ⋯ = 𝑥𝑛0 = 1 i ekvation 6 och regressionsmatrisen 𝑋, i ekvation 7, är en 𝑛 × 𝑝 

matris. (Serber & Lee, 2012). 

Minsta kvadratmetoden för multipel linjär regression används precis som för enkel linjär 

regression för att ta fram värden på parametrarna 𝛽𝑗. Detta görs genom att minimera 

kvadratsumman av residualen med avseende på 𝛽 och på så vis finna minsta avståndet mellan 

𝑌 och de estimerade värdena 𝑋�̂� enligt ekvation 8 nedan. 

∑ 휀𝑖
2

𝑖

= 휀′휀 = ‖𝑌 − 𝑋𝛽‖2 
(8) 

 

Kvadraten av residualen innehåller ingen riktning, men genom ett antagande att kolumnerna i 

𝑋 är linjärt oberoende finns det en vektor �̂� så att ekvation 9 får en unik lösning, där minsta 

kvadratlösningen för �̂� presenteras i ekvation 10. (Serber & Lee, 2012) 

𝑋′𝑋�̂� = 𝑋′𝑌 (9) 

 

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋′𝑌 (10) 

 

3.4.3 Antaganden för multipel linjär regression 

För att kunna tillämpa multipel linjär regression krävs att ett antal antaganden är uppfyllda: 
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(1.) Värden på den oberoende variabeln 𝑥𝑖 går att bestämma och är därför konstanter och 

inte randomiserade värden. 

(2.) För varje sådant 𝑥𝑖 kan slumpvariabeln 𝑌 anta olika värden. Detta beror på den så 

kallade residualen 휀𝑖 och då 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝−1𝑥𝑖,1−𝑝 är det förväntade värdet på 

𝑌 blir 휀𝑖  avvikelsen från detta värde. 

(3.)  Residualerna 휀1, … , 휀𝑖 är oberoende och likafördelade. 

(4.)  Väntevärdet för residualen 𝐸(휀𝑖) = 0. 

(5.)  Variansen för residualen 𝑉𝐴𝑅(휀𝑖) =  𝜎2 är konstant. 

(6.)  휀𝑖 är oberoende av variabeln 𝑥𝑖. 

Detta innebär att residualen är konstant normalfördelad enligt 𝑁(0, 𝜎2) kring varje värde på 𝑌. 

Att variansen på residualen är konstant kallas för homoskedastisitet. (Olive, 2017) 

3.4.4 Variabeltransformation 

En ytterligare förutsättning för en god linjär regression är att Y och X har ett linjärt samband. 

Uppfylls inte detta kan olika typer av transformationer göras. En av dessa är logaritmering och 

är användbart då sambanden består av exponentialfunktioner enligt ekvation 11. 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑏𝑥 (11) 

 

Genom logaritmering omvandlas ekvation 11 till den linjära funktion som presenteras i ekvation 

12. 

log 𝑦 = log 𝑎 + 𝑥 log 𝑏 (12) 

 

Genom omskrivning till koefficienterna 𝑎′ = log 𝑎 och 𝑏′ = log 𝑏 och av den beroende 

variabeln till 𝑦′ = log 𝑦 fås en rät linje likt ekv. 1, som presenteras i ekvation 13.  

𝑦′ = 𝑎′ + 𝑏′𝑥 (13) 

 

Varpå starkare korrelationer kan fås (Körner & Wahlgren, 2006).  

För en multipel linjär modell kan man då göra antagandet som presenteras i ekvation 14. 

𝑦𝑖 = 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖1+⋯+𝛽𝑝−1𝑥𝑖,1−𝑝+ 𝑖) , (𝑖 = 1,2 … , 𝑛) (14) 

 

Som efter logaritmering ger uttrycket i ekvation 15. 

ln 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝−1𝑥𝑖,1−𝑝 + 휀𝑖)  (15) 

 

Varpå multipel linjär regression kan genomföras enligt avsnitt 3.4.2. (Fahrmeir et al., 2013) 

3.4.5 Korrelation 

Hur starkt det linjära sambandet är mäts med determinationskoefficienten 𝑅2, som mäter 

andelen av den totala variationen som det linjära sambandet förklarar hos 𝑌. För 𝑅2 = 0 

beskrivs variationen inte alls och för 𝑅2 = 1 beskriver modellen 100% av variationen. Ju 

närmare värdet på 𝑅2 är 0 för en modell, desto sämre är modellens förklaringsgrad. Roten av 
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uttrycket 𝑅2 betecknas som 𝑟 och kallas korrelationskoefficienten och ska alltid ha samma 

tecken som regressionskoefficienten 𝛽. Ett värde på 𝑟 = ±1 innebär att det är en total 

korrelation och när 𝑟 = 0 saknas korrelation. (Körner & Wahlgren, 2006) 

Den totala variationen kan delas upp i två komponenter enligt ekvation 16. 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝑅 + 𝑆𝑆𝐸  (16) 

 

Där 𝑆𝑆𝑇 är totala variationen, 𝑆𝑆𝑅 är regressionen, som är den förklarade variationen genom 

sambandet mellan variablerna 𝑥 och 𝑌 och 𝑆𝑆𝐸 är residualen, som är den oförklarade 

variationen.  För multipel linjär regression bestäms determinationskoefficienten enligt ekvation 

17. 

𝑅2 = korr(𝑌𝑖 , �̂�𝑖)2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
= 1 −

𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
 

 (17) 

 

Där korr(𝑌𝑖 , �̂�𝑖) är korrelationen för stickprovsparet 𝑌𝑖 och �̂�𝑖. (Olive, 2017). 

Värdet på 𝑅2 kan inte minska, vilket innebär att 𝑅2 förblir oförändrad eller ökar om en 

oberoende variabel 𝑋 som helt saknar eller har dålig korrelation till 𝑌 läggs till i modellen. Då 

går det att använda den justerade determinationskoefficienten 𝑅𝐴
2 som presenteras i ekvation 

18. 

𝑅𝐴
2 = 1 − (1 − 𝑅2)

𝑛

𝑛 − 𝑝
= 1 − 𝑀𝑆𝐸

𝑛

𝑆𝑆𝑇
  (18) 

 

Där 𝑝 är antal kolumner i 𝑛 × 𝑝 regressionsmatrisen i ekvation 7. För modeller med en konstant, 

𝛽0, kommer det finnas 𝑝 − 1 variabler plus en konstant för 𝑝 regressionskoefficienter. (Serber 

& Lee, 2012) 

𝑅𝐴
2 ökar endast när oberoende variabler som har betydelse för modellen läggs till och värdet på 

𝑅𝐴
2 stabiliseras kring ett värde när de viktigaste variablerna tagits med. Därför har också 

modellen med maximalt 𝑅𝐴
2 det lägsta kvadratmedelvärdet på residualen som kallas för 

residualvariansen 𝑀𝑆𝐸, som presenteras i ekvation 19. Kvadratroten ur denna kallas 

residualspridningen och är standardavikelsen kring regressionslinjen. (Olive, 2017) 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑛 − 𝑝
 

 (19) 

 

3.4.6 Multikollinearitet  

Då det finns starka linjära samband mellan två eller flera oberoende variabler 𝑥 kallas det 

multikollinearitet. Skattningarna av regressionskoefficienterna 𝛽 och deras medelfel är inte 

oberoende, vilket leder till större medelfel för skattningarna vid multikollinearitet. För att 

undvika detta kan den av de oberoende variablerna med kollinearitiet, som har störst korrelation 

med avseende på 𝑌, väljas för att beskriva regressionen av dessa variabler 𝑥 med avseende på 

𝑌. (Körner & Wahlgren, 2006). 
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För att avgöra ifall det finns multikollinearitet kan variansinflationsfaktorn 𝑉𝐼𝐹𝑘, som 

presenteras i ekvation 20 användas. 

𝑉𝐼𝐹𝑘 =
1

1 − 𝑅𝑘
2 

 (20) 

 

Där 𝑅𝑘
2 är den multipla-determinationskoefficienten för regressionen av variabeln 𝑥𝑘 mot de 

övriga oberoende variablerna med tillhörande konstant. Ett högt värde på 𝑉𝐼𝐹𝑘 leder till ökad 

kollinearitet och ett värde på 𝑉𝐼𝐹𝑘 = 1 innebär att det saknas helt. (Olive, 2017). 

3.4.7 Konfidensintervall 

Konfidensintervall innebär att göra intervallskattningar med en viss tillförlitlighet, eller 

konfidensgrad. Konfidensgraden anger sannolikheten för att konfidensintervallet innefattar 

populationens värden. (Körner & Wahlgren, 2006)  

För regressionskoefficienten 𝛽 beskrivs konfidensintervallet med ekvation 21. 

�̂�𝑘 ± 𝑡𝑛−𝑝,1−𝛿/2𝑠𝑒(�̂�𝑘) (21) 

 

Ofta är konfidensgraden 95 % = 100(1 − 𝛿), då ett vanligt antagande är  𝛿 = 0,05. 

Standardavvikelsen för regressionskoefficienten 𝑠𝑒(�̂�𝑘) är en skattning och fås precis som 

värdet på 𝑡𝑛−𝑝,1−𝛿/2 som utdata från statistiska datorprogram eller beräknas fram. (Olive, 2017) 

3.4.8 ANOVA F-test 

En hypotesprövning genomförs i syfte att testa om en hypotes ska förkastas eller inte. Det vill 

säga om antaganden som gjorts stämmer eller inte. Genom att ställa upp två hypoteser mot 

varandra där den ena är motsatsen till den andra, leder det till att om den ena förkastas 

accepteras den andra och tvärt om. (Körner & Wahlgren, 2006) 

För ett ANOVA F-test ställs de två hypoteserna 𝐻0: 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0 och 𝐻𝑎 = 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝐻0 upp. 

Nollhypotesen 𝐻0 betyder att regressionskoefficienterna är noll och därför finns det ingen 

korrelation till 𝑌 och alternativhypotesen 𝐻𝑎 är motsatsen till nollhypotesen och betyder att det 

finns en korrelation eftersom regressionskoefficienterna är skilda från noll. Sedan beräknas eller 

hämtas 𝐹0 från utdata i ett statistiskt datorprogram. 𝐹0 beräknas enligt ekvation 22. 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

 (22) 

 

Där 𝑀𝑆𝐸 beräknas enligt ekvation 19 och 𝑀𝑆𝑅 beräknas enligt ekvation 23 nedan. 

𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑝 − 1
 

 (23) 

 

För att bestämma vilken hypotes som gäller används 𝑃𝑣𝑎𝑙 = 𝑃(𝐹𝑝−1,𝑛−𝑝 > 𝐹0), som är 

sannolikheten att ett värde på 𝐹𝑝−1,𝑛−𝑝 skulle fås som är lika extremt eller större än det 

observerade värdet 𝐹0 . 𝑃𝑣𝑎𝑙 hämtas från utdata eller F-fördelningstabellen. Genom att 



 

19 

 

kontrollera 𝑃𝑣𝑎𝑙 < 𝛿 kan 𝐻0 antingen förkastas eller inte och på så vis visa om det finns ett 

linjärt samband mellan 𝑌 och de oberoende variablerna 𝑥2, … , 𝑥𝑝. För 𝛿 = 0,05 innebär det 

att sannolikheten skulle vara mindre än 5 %. Detta är ett vanligt antagande och om det är 

uppfyllt kallas det för att variabeln eller modellen är statistiskt signifikant. (Olive, 2017) 

3.4.9 Variabelselektion 

De ingående variabler som analyseras med multipel linjär regression är utvalda genom 

kvalitativa resonemang med stöd från teori i avsnitt 3.1och 3.2. Syftet med urvalet är att hitta 

ett lämpligt antal variabler med en trolig hög förklaringsgrad till att genomföra en multipel 

linjär regressionsanalys. Med hjälp av analysen väljs sedan de slutgiltiga variablerna till 

modellen. Detta görs då valet av variabler för en regressionsanalys ska ske genom att välja det 

lämpliga antal variabler, som har störst betydelse och som tillsammans ger en maximal 

förklaringsgrad. (Körner & Wahlgren, 2006) 

3.4.10  Datahanteringsprogrammet SPSS 

SPSS utför statistiska beräkningar likt de som presenteras i avsnitt 3.4 och presenterar resultatet 

i tabeller och grafer. Det finns olika förinställda metoder för att välja variabler att ta med i 

analysen. 

Stepwise är en funktion i SPSS som använder F-test för att ta med eller förkasta variabler i en 

modell. Den inledande variablen som väljs är den som har högst korrelation och vars 𝛽-

koefficient är statistiskt signifikant, Pval ≤ 0.05 enligt avsnitt 3.4.8. Därefter läggs den variabel 

till som har näst högst korrelation och som är signifikant, detta kan leda till att den första 

variabelns Pval ökar. En kontroll genomförs för de utvalda variablerna i modellen i syfte att ta 

bort variabler som eventuellt inte längre uppfyller kravet för Pval ≤ 0.05. En sådan variabel 

utesluts då ur modellen. Processen upprepas så länge det finns variabler som ännu inte är valda 

att ingå i modellen och som är statistiskt signifikanta. Processen avbryts när det inte längre finns 

statistiskt signifikanta variabler kvar att analysera som inte redan valts ut till modellen. (Berg, 

2020; IBM, 2020) 

3.5 Kartprojektioner och SWEREF 99 TM 
I insatsdata från MSB presenteras koordinaterna till bränderna i SWEREF 99 TM. Detta är ett 

referenspunktsystem skapat för att få till en skarvlös projektion av hela Sverige, se Figur 5. 

Systemet baserar sig på en tredimensionell ellipsoid som sedan projiceras mot en plan yta. 

Liksom alla tvådimensionella projektioner av tredimensionella objekt är detta inte någon 

perfekt avbildning men har tillräcklig precision för att nyttjas vid exempelvis akuta situationer. 

Koordinaternas referenspunkt är ekvatorn för norr-koordinaten och medelmeridianen för 

Sverige, alltså 15 grader eller 500 000 meter öst om Greenwich, för öst-koordinaten. 

(Lantmäteriet, 2020; SKL & Lantmäteriet, u.å.) 
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Figur 5. Schematisk beskrivning av SWEREF99. Illustration inspirerad av figur från (Lantmäteriet, 2020). 

Då koordinaterna anges i meter kan avstånd mellan exempelvis väderstationer och bränder 

beräknas med Pythagoras sats. Först beräknas skillnaden i avstånd mellan respektive dimension 

enligt ekvation 24 och 25.  

𝑁𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝑁𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑁𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑  (24) 

 

𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐸𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐸𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑  (25) 

 

Varvid avståndet mellan koordinatparet kan beräknas enligt ekvation 26 nedan. 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 = √𝑁𝑑𝑖𝑓𝑓
2 + 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑓

2 
 (26) 

 

SMHI anger sina stationers placering i longitud och latitud enligt SWEREF 99 vilket är en 

lokalt anpassad version av det amerikanska geopositioneringssystemet WGS84 (Lantmäteriet, 

2020). För att överföra dessa koordinater till SWEREF 99 TM nyttjades hemsidan Konvertera 

mellan SWEREF99/RT90 och lat, lng (Asplund, 2020) som hämtat funktioner och parametrar 

för koordinattransformation från Lantmäteriets hemsida. Genom att ladda upp en excelfil i .csv-

format till hemsidan alternativt kopiera in värden med vardera kolumn för latitud och longitud 

fås N- och E-koordinater tillbaka i motsvarande rad. (Asplund, 2020) 

Därefter kan avstånd mellan olika stationer och branden beräknas varpå den närmsta stationens 

väderdata kan kopplas till branden. Saknas data för denna station väljs näst närmsta station som 

mäter samma data.   
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4 Databeskrivning 
I avsnittet presenteras den data som ska analyseras samt det urval som skett för att få till ett 

lämpligt antal variabler utifrån teorin i avsnitt 3. 

4.1 Val av geografiskt område 
Inledningsvis valdes Värmlands län som referensområde. Länet består till ytan av 76,8 % 

produktiv skogsmark enligt Tabell 3 och av den produktiva skogsmarken består 85,1 % av 

någon typ av barrskog enligt Tabell 4. 

För att jämföra med ett närliggande område valdes Dalarnas län. Dalarnas län består ungefär av 

samma andel produktiv skog som Värmlands län 70,2 % enligt Tabell 3. En större andel av den 

produktiva skogen är barrskog 89,6 %. 

I Tabell 3 presenteras total area för länen och fördelningen av olika marktyper, hela landet är 

inkluderat för jämförelse. De båda länen Värmland och Dalarna har båda högre andelar 

produktiv skogsmark än landet som helhet.  

Tabell 3. Fördelning av ägoslag för Värmland och dalarna, 2015 - 2019. Data hämtad från tabell 2.1 (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2020) 

Län Total 

area 

Produktiv 

skogsmark  

Improduktiv 

skogsmark  

Träd och 

buskmark 

Kala 

impediment 

Övrig 

mark 

1000 ha % av total markarea 

Hela landet 40765 57,8 11,0 5.5 12,9 12,8 

Dalarna 2819 70,2 9,9 4,1 8,6 7,2 

Värmland 1765 76,8 6,9 1,8 3,0 11,5 

 

I Tabell 4 presenteras hur olika trädslag och typer av skog är fördelade för den produktiva 

skogsmarken för de båda länen. Fördelningen av de dominerande trädslagen tall och gran skiljer 

sig mellan länen och mellan länen och riket. Barrskog som helhet är den dominanta typen av 

skog och är något högre för de båda länen 85,1 % och 89,6 % än för hela landet där andelen är 

82 %. 

Tabell 4. Fördelning av trädslag och skogstyp för produktiv skogsmark för Värmland och Dalarna, 2015 - 2019. Data 

hämtad från tabell 3.1 (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2020) 

Län Areal 

produktiv 

skogsmark 

Tall Gran Contorta-

tall 

Blandad 

barrskog 

Bland-

skog 

Löv Ädel Barmark 

1000 ha % av total produktiv skogsmark 

Hela landet 22263 39,5 27,1 2,2 13,2 7,2 6,5 0,9 3,4 

Dalarna 1873 58,7 17,3 1,0 12,6 3,6 3,9 0 2,9 

Värmland 1310 32,2 38,6 1,7 14,7 5,7 4,6 0 2,5 

 

Storleksfördelningen av bränderna är samstämmigt för det undre 95%-konfidensintervallet 

mellan Sverige som helhet och de två länen. Det övre konfidensintervallet skiljer sig något för 

länen och landet som helhet, men bedöms vara inom samma storleksordning. De största 
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bränderna inträffar sällan vilket leder till viss avsaknad av representation för dessa, se tabell i 

Bilaga A. 

Valet av länen motiverades med att få med fler bränder som inträffat i skogsmark i datamängden 

på grund av att de har en högre andel produktiv skogsmark än landet som helhet. Det har 

dessutom inträffat flera stora och uppmärksammade bränder i Svealand där båda länen ingår, 

bland annat branden i Västmanland 2014 och i Älvdalen 2018, vilket ledde till att området var 

intressant att studera. 

4.2 Insatsdata från MSB 
Insatsdata samlas in genom att räddningstjänsterna i Sverige skickar händelserapporter till MSB 

efter genomförda räddningsinsatser. MSB använder data till analyser och en del av data finns 

tillgänglig i informationssystemet IDA (MSB, 2020b). Den data över insatser i skog och mark 

som användes i denna analys är baserad på insatsinformation som tillhandahölls direkt av MSB 

och är för insatsdata för de fyra åren 2016, 2017, 2018 och 2019. Beskrivning av data som 

tillhandahölls presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Insatsdata över bränder i skog och mark för åren 2016 – 2019. 

Variabel Beskrivning 

Datum Datumet då räddningsinsats påbörjades 

Kommunkod Kod kopplad till enskild kommun 

Kommunnamn Kommunens namn 

Sweref99 N Beskriver brandens nordliga position 

Sweref99 E Beskriver brandens östliga position 

Tid SOS-alarm Tid för samtal till SOS 

Tid Räddningstjänst Tid då räddningstjänst larmas 

Tid Räddningsinsats avslutad Tid för avslutad räddningsinsats 

Persontimmar Antalet persontimmar som krävdes i 

räddningsinsatsen 

Areal produktiv skogsmark Presenteras i m2 

Areal annan trädbevuxen mark Presenteras i m2 

Areal mark utan träd Presenteras i m2 

Av data från händelserapporterna skapades och valdes tre responsvariabler ut till en multipel 

linjär regressionsanalys, för att på olika sätt beskriva brändernas egenskaper kopplat till 

frågeställningarna om brändernas storlek och resursanspråk. Dessutom skapades den beroende 

variabeln antal bränder, för att svara på arbetets frågeställningar om brändernas uppkomst. 

Koordinaterna användes för att koppla bränderna till deras närmsta station enligt avsnitt 3.5 och 

datumet användes för att koppla väderdata för det aktuella dygnet då branden inträffar vilket 

beskrivs i avsnitt 4.3.  

4.2.1 Total Skog 

Denna kategori skapades genom att summera produktiv skogsmark och annan trädbevuxen 

mark. Enligt teorin i avsnitt 3.2 är det främst i bränder i skog där den största värdeförlusten 

sker. Genom att summera produktiv skog och annan trädbevuxen mark inkluderas även 
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rekreationella och biotopiska värden och inte enbart ekonomiska. Variabeln valdes för att svara 

på frågeställningen kopplat till hur brändernas storlek påverkas av rådande väder. 

4.2.2 Total Area 

All bränd mark summerades för varje enskild brand för att representera brändernas faktiska 

magnitud och möjligtvis visa hur vädret påverkar bränder över samtliga tider på året. Precis 

som för Total Skog valdes variabeln för att svara på frågeställningen kopplat till hur brändernas 

storlek påverkas av rådande väder. 

4.2.3 Persontimmar 

Persontimmarna valdes till responsvariabel då de är ett mått på hur resurskrävande en brand 

varit. Ett högt antal persontimmar indikerar att insatsen varit lång tidsmässigt eller att flera 

styrkor kallats till platsen. Variabeln valdes för att svara på frågeställningen kopplat till hur 

resurskrävande en brand blivit givet rådande väder. 

4.2.4 Antal bränder 

Kategorin skapades för att se om antalet bränder påverkas när vädervariablerna varieras. Detta 

görs genom att varje punkt i insatsdatan representerar en brand och sedan räknas antalet 

bränder för ett visst intervall för väderdatan. Denna beroende variabel var inte möjlig att 

analysera i en multipel linjär regression eftersom antalet bränder för ett visst intervall hos en 

vädervariabel inte är kopplad till övriga vädervariabler på det sätt som för Persontimmar, 

Total Area och Total Skog. Variabeln valdes för att svara på frågeställningarna över bränders 

uppkomst kopplat till rådande väder.  

4.3 Väderdata 
Den väderdata som används i analysen är hämtad från öppna data som tillhandahålls av SMHI 

(SMHI, 2020d). Olika väderstationer mäter olika typer av data. Genom att omvandla 

väderstationernas koordinater i longitud och latitud till SWEREF99 går det att hitta närmsta 

väderstation för de räddningsinsatser som har platskoordinat i MSBs insatsdata enligt avsnitt 

3.5. Platsen och datumet för händelsen kopplas sedan ihop med aktuella väderdata för närmsta 

station. Med stöd från teorin i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3 valdes de variabler som skulle kunna ha 

inverkan på bränslet och brandens egenskaper och sedan bedömdes om variablerna skulle ingå 

i regressionsmodellen. De vädervariabler som valts att analyseras i detta avsnitt presenteras i 

Tabell 6. 
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Tabell 6. Tillgänglig väderdata från SMHIs öppna data (SMHI, 2020d). 

Variabel Enhet 

Daggpunkt °C 

Molnighet % 

Nederbörd mm 

Relativ Fuktighet % 

Sikt m 

Temperatur °C 

Tryck hPa 

Vind m/s 

 

Variabler som tidigt uteslöts var de som mättes för ett specifikt klockslag. Mycket av data från 

mätningar klockan 12, när infallande strålning är som högst, och 15, när många av de högsta 

värdena inträffar, saknades och vissa stationer mätte endast två till fyra gånger per dag. För att 

få så mycket användbara data som möjligt valdes endast variablernas max-, min- och 

medelvärden att analyseras vidare. Därefter gjordes en kvalitativ bedömning för att välja om en 

vädervariabel skulle representeras av ett max-, min- eller något typ av medelvärde. Urvalet 

presenteras för varje vädervariabel nedan och i de fall där en jämförelse mellan max-, min- och 

medelvärden behöver göras används data för Värmlands län. 

Väderdata kopplas till det dygn som angivits som en brands startdatum. För bränder som pågått 

mer än ett dygn angavs det inte i insatsdatan hur många persontimmar eller hur stor area som 

brunnit för respektive dygn utan endast starttid och sluttid för räddningsinsatsen. Under 

fyraårsperioden och inom Värmlands län fanns det 14 bränder som pågått i mer än ett dygn, 

och 5 bränder som pågått i mer än 2 dygn, vilket var 1,7 respektive 0,6 % av den totala mängden 

bränder i länet under perioden vilket leder till att väderdata för startdatumet antogs vara 

representativt.  

4.3.1 Daggpunkt 

Daggpunkten beskriver fuktmängden i luften och relaterar till temperatur och den relativa 

fuktigheten. Daggpunkten kan aldrig överstiga temperaturen då istället vatten kondenseras och 

fuktmängden i luften minskar. En låg daggpunkt innebär låg mängd fukt i luften. Det högsta 

värdet på daggpunkten leder till den högsta mängden fukt i luften det dygnet och indikerar hur 

mycket fukt som finns i systemet den aktuella dagen. Dock måste daggpunkten sättas i relation 

till temperatur eller till relativ fuktighet, två variabler som bedöms beskriva vädrets påverkan 

på branden tydligare var för sig. Detta i kombination med återhållsamhet för antalet ingående 

variabler leder till att daggpunkten inte valdes för analys. 

4.3.2 Molnmängd, molntyp och molnhöjd. 

Molnmängden styr till viss del infallande strålning och således även temperaturen vid marken. 

Molntypen kan visa skilda luftlager och till viss del stabiliteten i atmosfären och molnhöjden 

kan antyda hur nära marken dessa luftlager är. Detta är dock omfattande och komplexa 

relationer som bedöms mätas på bättre sätt med andra variabler. Exempelvis blir det tydligare 

att mäta temperaturen direkt än att låta låg molnighet och således hög infallande strålning 
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indikera hög temperatur. Tillsammans med en tanke om återhållsamhet för att undvika 

överrepresentation i den multipla linjära regressionen valdes därför samtliga variabler kopplade 

till molnighet bort. 

4.3.3 Nederbörd 

Nederbörden motverkar torkningsprocesserna genom att tillföra mer vatten till området. 

Momentant kan det bli väldigt blött under och efter kraftigt regn, men har detta föregåtts av en 

lång period av torka är risken för antändning och brandspridning fortfarande stor.  

SMHI mäter nederbörden för dygnet som total regnmängd i mm från klockan 06:00 till 06:00 

nästa dygn. Nederbörden som avläses klockan 06:00 är således representativ för föregående 

dygn, vilket i data från en väderstation beskrivs som representativt dygn.  

Nederbörden bedöms ha en direkt verkan på branden, men även en uttorkande verkan vid 

långvarig frånvaro. Därav valdes två variabler för nederbörden. En som visar på den aktuella 

dagens nederbörd och en som visar nederbörden över tid. 

För att fastställa en rimlig tidsperiod valdes att undersöka medelvärdet för 7, 14 och 30 dagar. 

Detta urval gjordes genom en analys som visar regressionen för de tre typerna av medelvärden 

uppdelade i intervall om 0,1 mm där de beroende variablerna summerats för respektive 

intervall. Framtagna trendlinjer är exponentialkurvor och axlarna för de beroende variablerna 

är logaritmerade för att få bästa linjära prediktion, se Bilaga B. 

Av figurerna i Bilaga B och de slutsatser som dragits där bedöms en period av 14 dagar vara 

rimlig för att fånga tidsaspekten hos nederbörden. Detta då den överlag har en god 

determinationsfaktor samt håller trenden med en topp vid 0 mm/dag. 30-dagarsperioden 

uppvisar en bättre determinationsfaktor för persontimmarna och arean, men sannolikheten för 

att små regnmängder ska uppstå gör sig påmind. I en multipel linjär regression blir det svårt 

att ta hänsyn till denna sannolikhetsfördelning varpå 30-dagarsintervallet avfärdas för vidare 

analys. 

4.3.4 Relativ fuktighet 

Den relativa fuktigheten påverkar torkningsprocessen för bränslen med låg densitet på kort tid, 

men det är också av intresse att titta på en längre tidsaspekt för bränslen med högre densitet. 

Den minsta relativa fuktigheten på dygnet valdes som variabel då detta indikerar dagar med 

övergripande torr luft. Ytterligare motivation till detta värde är att det inträffar under de timmar 

då majoriteten av bränderna inträffar och branden sprids som mest. 

För att beskriva torkningsprocessen för bränsle med högre densitet valdes att göra ett 

medelvärde över de senaste 7, 14 och 30 dagarnas minsta värde för den relativa fuktigheten. 

Detta urval skedde genom en analys där den relativa fuktigheten sätts som oberoende variabel 

mot antalet bränder, total bränd area och totala mängden persontimmar för varje värde på den 

relativa fuktigheten. Samtliga värden på den relativa fuktigheten är avrundade till heltal och 

diagrammen över bränd area och persontimmar presenteras på logskala med en exponentiell 

trendlinje för att visualisera ln-transformation, se Bilaga C. 
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Högst korrelation hos den relativa fuktigheten fås för 7-dygnsmedlet, se Bilaga C. Av detta 

valdes 7-dygnsmedlet att representera torkningsprocessen kopplat till relativ fuktighet då den 

visar på störst samhörighet med brändernas antal och egenskaper. 

4.3.5 Sikt 

Sikten indikerar atmosfärens stabilitet och därigenom stora och ofta kylande konvektiva 

strömmar. Låg sikt kommer från att partiklar ansamlar sig i luften närmast marken varpå hög 

stabilitet antas råda. Den höga stabiliteten gör i sin tur att även värmen ansamlar sig närmast 

marken då den inte blandas ut med den kallare luften ovanför, se kapitel 3.1.2. 

Då stabiliteten påverkar markförhållandena under hela dygnet delas inte variabeln upp utefter 

någon tidsaspekt. Ej heller anses max- eller minvärdena vara av betydelse då det ofta är helt 

klart någon gång under dagen respektive dimmigt vissa dagar. Medelvärdet under dygnet 

bedöms ge bäst utslag för att indikera trender i hur mycket värme som lagras nära markytan. 

4.3.6 Temperatur 

Temperaturen är en faktor som ingår i majoriteten av de index som beskrivits i avsnitt 3.3 och 

påverkar torkningsprocessen av bränslet.  

Maxtemperaturen under ett dygn valdes för att tydliggöra dagar med extrema värden samt 

indikera dagar med en allmänt hög temperatur. Maxtemperaturen inträffar även oftast på 

eftermiddagen då utstrålningen från jorden är som störst, se Figur 1, och det är även då flest 

bränder inträffar och sprider sig som mest. 

4.3.7 Tryck 

Trycket varierar mellan 950 och 1050 hPa men utan några skarpa riktlinjer för vad som kan 

räknas som högtryck eller lågtryck. Detta avgörs snarare med hjälp av att identifiera 

omkringliggande lufttryck och på så vis tolka vad som är högt respektive lågt tryck. Detta 

medför att detektion av lågtryckspassager och fronter blir diffus om endast några få stationer 

används för observation. I sin tur medför det svårigheter i att detektera hur länge ett högtryck 

stannar ovan stationen i fråga. 

Då dessa stora luftrörelser ändå anses intressanta och för att kunna urskilja någon form av trend 

bedöms ett dagligt värde vara det enda rimligt mätbara i denna typ av analys. Därför valdes 

medelvärdet över dygnet för att eventuellt kunna urskilja en allmän trend mellan lufttryck och 

skogsbränder. 

4.3.8 Vind 

Vinden påverkar såväl torkningsprocessen som brandspridningen. Dock är vindens inverkan på 

torkningen invecklad då den är beroende av omgivande luftens vattenhalt vilket i sin tur beror 

på ovanliggande lager i atmosfären, närhet till vattendrag med mera.  

Generellt blåser det mest på eftermiddagen och det är oftast då branden sprider sig som mest. 

Dock kan vinden variera stort mellan timmarna varpå vindstyrkan vid ett givet klockslag ger 

ett mer slumpmässigt utfall. Utanför brandtimmarna påverkar inte vindstyrkan brandens 

spridning i samma utsträckning då intensiteten sjunker med den lägre temperaturen och dess 

inverkningar, se kapitel 3.1.1 och 3.1.2 
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Av detta valdes medelvärdet av vindstyrkan mellan klockan 11:00 – 18:00 som variabel, 

eftersom medelvärdet bedöms ha en låg slumpmässighet och samtidigt ge en indikation på 

förhållandena under timmarna då bränder sprider sig som mest enligt teorin i kapitel 3.1.1.  

4.4 Avstånd från bränderna till närmsta väderstation 
Avståndsfördelningen mellan brand och närmaste väderstation för varje variabel som valdes ut 

att analyseras i den multipla linjära regressionsanalysen presenteras i Figur 6.  

 

Figur 6, Boxdiagram över avstånd mellan bränder och stationer med utvalda vädervariabler. 

Avstånden varierar stort för de olika vädervariablerna och för många händelser kommer värdet 

från stationen inte exakt återspegla förhållanden för platsen där branden inträffar, men bedöms 

representera förhållanden tillräckligt för att genomföra analysen. Som nämnts i avsnitt 1.1 

används MESAN-data för att skapa brandriskprognoser i Sverige. Dessa består av rutor i storlek 

av 11x11 km2 vilket ger ett avstånd på cirka 7,8 km mellan centrum och yttersta punkten i 

diagonalen för rutan. Den mätdata som användes i analysen har således sämre upplösning än 

den som används för att beräkna FWI-index.   
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5 Multipel linjär regression av brand- och väderdata för 

Värmlands län 
Inledningsvis analyserades, kontrollerades och behandlades ingående data och därefter 

genomfördes en multipel linjär regression. Analysen och samtliga beräkningar gjordes i 

datorprogrammet SPSS. 

5.1 Ingående variabler 
De obearbetade modellerna som inledningsvis analyseras presenteras i Tabell 7 nedan. De 

beroende variablerna bestämdes enligt resonemanget i avsnitt 4.2.1 till 4.2.3 och de oberoende 

variablerna bestämdes enligt resonemanget i avsnitt 4.3.1 till 4.3.8.  

Tabell 7. Ingående variabler för modellerna Persontimmar, Total Area och Total Skog 

Beroende variabel Enheter 

Persontimmar [h] 

Total Area [m2] 

Total Skog [m2] 

Oberoende variabler  

Maxtemperatur [°C] 

Medeltryck [hPa] 

Medelvind [m/s] 

Nederbörd [mm] 

Nederbörd medel 14 dygn [mm] 

Relativ fuktighet medel 7 dygn [%] 

Relativ fuktighet min [%] 

Sikt [m] 

 

5.1.1 Analys och kontroll av data 

Inledningsvis gjordes en kontroll av antalet saknade mätpunkter för väderdata. I Tabell 8 visas 

de tre variabler med mer än 1 % saknade värden. 

Tabell 8. Ingående variabler med mer än 1 % saknade värden. 

Variabel Antal saknade värden [n] Andel saknade värden [%] Godkända värden [n] 

Sikt 189 21,7 682 

Medeltryck 13 1,5 858 

Nederbörd 11 1,3 860 

 

Att värden saknas innebär att antalet datapunkter att analysera minskar och då sikten hade så 

många som 21,7 % saknade datapunkter innebar det att en minskning av antalet bränder som 

kunde ingå i analysen skulle minska med mer än en femtedel. Sikten väljs därför bort som 

variabel i den fortsatta analysen. 

En matris över fördelningen och varje enskilt samband mellan de ingående oberoende 

variablerna konstruerades. Därefter gjordes också punktdiagram för varje ingående beroende 



 

29 

 

variabel för respektive oberoende variabel. Matriserna och punktdiagrammen presenteras i 

Bilaga D. Fördelningen av brändernas area samt antalet persontimmar per brand ledde till att 

inget tydligt linjärt samband mellan de oberoende variablerna och de beroende variablerna gick 

att observera. Den högsta korrelationen mellan beroende och oberoende variabler som 

uppmättes och var statistiskt signifikant för de tre modellerna var mellan Persontimmar och 

Maxtemperatur. Sambandet hade en determinationskoefficient på R2 = 0,011 vilket visas i Figur 

7 nedan. Övriga korrelationer presenteras i tabell i Bilaga D 

 
Figur 7. Förhållande mellan variablerna Persontimmar och Maxtemperatur. 

Att värdena efter 20 °C blir mycket högre än de tidigare leder till att ett exponentiellt samband 

misstänks. 

5.2 Analys av ln-transformerade responsvariabler 
Då fördelningen är förskjuten och att ett exponentiellt samband misstänks, bedöms en ln-

transformation av responsvariablerna vara en åtgärd som skulle ge tydligare linjärt samband 

enligt avsnitt 3.4.4. Sambandet mellan de ingående variablerna för de ln-transformerade 

responsvariablerna presenteras i punktdiagram och tabell i Bilaga D. Förhållandet mellan ln-

transformationen av persontimmarna och maxtemperaturen visas i Figur 8.  

 
Figur 8. Förhållande mellan variablerna LN(Persontimmar) och Maxtemperatur. 
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Ln-transformation av responsvariabeln gav ett större linjärt samband för de förklarande 

variablerna. Detta kan observeras vid jämförelse mellan Figur 7 och Figur 8 och ledde till att 

en multipel linjär regressionsanalys genomfördes för de ln-transformerade responsvariablerna. 

För att välja ut vilka oberoende variabler som skulle ingå i den slutgiltiga modellen användes 

metoden Stepwise i SPSS. Metoden beskrivs i avsnitt 3.4.10. Först analyserades alla kompletta 

dataserier, det vill säga bränder som inträffat som har data för varje ingående variabel. Därefter 

gjordes regressionen för de utvalda variablerna och därför skiljde sig antalet ingående 

datapunkter innan urvalet och efter det att urvalet gjorts. 

5.2.1 Modell LN(Persontimmar) 

I Tabell 9 presenteras data över de ingående variablernas antal datapunkter, medelvärde och 

standardavvikelse för modellen. 

Tabell 9. Beskrivande data för ingående variabler i modell LN(Persontimmar) 

Variabel Enhet Medelvärde Standardavvikelse Antal  

LN(Persontimmar) Ln(h) 2.06 1.27 843 

Maxtemperatur °C 19.73 7.25 843 

Medeltryck hPa 1016.62 8.93 843 

Medelvind 11-18 m/s 2.41 1.08 843 

Nederbörd mm 1.12 3.31 843 

Nederbörd medel 

14 dygn 
mm 1.11 1.06 843 

Relativ fuktighet 

min 
% 40.50 15.87 843 

Relativ fuktighet 

medel 7 dygn 
% 43.38 13.25 843 

Av de ingående oberoende variablerna för modellen LN(Persontimmar) valdes slutligen 

Maxtemperatur, Relativ fuktighet min och Nederbörd medel 14 dygn ut som de tre variabler 

vilka var statistiskt signifikanta. Modellens förklaringsgrad när variabler adderades till 

modellen med metoden Stepwise presenteras i Tabell 10. 
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Tabell 10. Förklaringsgrad för LN(Persontimmar) när oberoende variabler adderas till modellen med funktionen stepwise. 

Modell LN(Persontimmar) 
Korrelations-

koefficient (r) 

Determinations-

koefficient (R2) 

Justerad 

determinations-

koefficient (R2
adj) 

Maxtemperatur 0,323 0,104 0,103 

Maxtemperatur,  

Relativ fuktighet min 
0,337 0,114 0,112 

Maxteperatur,  

Relativ fuktighet min, 

Nederbörd medel 14 dygn 

0,335 0,119 0,116 

Maxtemperaturen hade högst förklaringsgrad med en determinationskoefficient 𝑅2 = 0,104 

och genom att lägga till ytterligare variabler ökade förklaringsgraden något till 𝑅2 = 0,119. 

Det innebar att maxtemperaturen stod för 10,4 % av variationen av antalet persontimmar som 

en brand tar i anspråk. Genom att lägga till ytterligare två variabler ökade förklaringsgraden 

med 1,5 %. R2
adj ökade när variablerna lades till vilket enligt avsnitt 3.4.5 tyder på att de var av 

betydelse för modellen. De utvalda variablerna och information om deras 

regressionskoefficienter i den slutgiltiga modellen presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11. Utvalda variabler med riktningskoefficienter för modell LN(Persontimmar) 

Modell 

LN(Persontimmar) 

Regressions-

koefficient (β) 

Standard

-fel 

Sig. 

(Pval) 

95% 

konfidensintervall VIF 

Undre Övre 

Konstant 1,463 0,204 0,000 1,062 1,864 - 

Maxtemperatur 0,050 0,006 0,000 0,038 0,062 1,221 

Relativ fuktighet min -0,007 0,003 0,017 -0,012 -0,001 1,257 

Nederbörd medel 14 

dygn 
-0,089 0,039 0,022 -0,166 -0,013 1,036 

Variansinflationsfaktorn, VIF, för variablerna var nära 1 och indikerade avsaknad av 

multikollinearitet enligt avsnitt 3.4.6. 

I Figur 9 visas överskådligt det enskilda sambandet för de oberoende variablerna och 

LN(Persontimmar).  
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Figur 9. Sambandet mellan de enskilda utvalda oberoende variablerna och LN(Persontimmar). 

I Tabell 12 presenteras statistik över residualen för modellen. Inga förutspådda bränder översteg 

e2,86 ≈ 17,5 persontimmar, i verkligheten tog de största bränderna cirka 2000 persontimmar i 

anspråk, vilket gav en underskattning av modellen mot de största bränderna med över 100 

gånger. 

Tabell 12. Statistik över residualen för LN(Persontimmar) 

LN(Persontimmar) Minimum Maximum Medel 
Standard-

avvikelse 
Antal 

Förutsägelse 0.38 2.86 2.07 0.44 868 

Residual -3.56 5.74 0.02 1.19 868 

Standardiserad 

förutsägelse 
-3.85 1.82 0.00 1.01 868 

Standardiserad 

residual 
-2.99 4.82 0.02 1.00 868 

Residualen var till stor del normalfördelad vilket visas i Figur 10. 
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Figur 10. Residualens standardiserade fördelning för modell LN(Persontimmar) 

I Figur 11 presenteras ett punktdiagram av den standardiserade residualen och den 

standardiserade förutsägelsen. Givet de antaganden som presenteras i avsnitt 3.4.3 borde 

punkterna forma ett cirkulärt mönster runt skärningspunkten (0,0). Då detta inte var fallet tydde 

det på låg homoskedastisitet, det vill säga att variansen för residualen inte var konstant. 

 

Figur 11. Jämförelse mellan den standardiserade residualen och standardiserade förutsägelsen för LN(Persontimmar). 
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Då antaganden för residualen i huvudsak var uppfyllda gjordes en kontroll för att se om de 

största och lägsta värdena påverkade modellen och högre korrelation kunde uppnås om dessa 

värden eventuellt togs bort. I Tabell 13 visas hur medelvärdet ändrades från 2,084 till 2,043 

vilken motsvarar att medelvärdet sänktes från 8,0 persontimmar till 7,7 persontimmar när de 

högsta 5 % av värdena och de lägsta 5 % av värdena uteslöts. Att utvärdera modellen på nytt 

utan dessa värden skulle troligtvis inte öka modellens träffsäkerhet markant eftersom 

medelvärdet förblev nästintill oförändrat. 

Tabell 13. Medelvärde och 5% Trimmat medelvärde LN(Persontimmar) 

LN(Persontimmar) 

Medelvärde 5 % Trimmat medelvärde 

2,084 2,043 

Den samlade bedömningen var att modellen var olämplig att använda för att förutspå antalet 

persontimmar givet de väderförhållanden som rådde. Även om antaganden för residualen i 

huvudsak var uppfyllda bedömdes underskattningen av stora bränder i kombination med en låg 

determinationskoefficient, att den övervägande majoriteten av variationen, cirka 88 %, 

förklarades av andra orsaker än de som modellen tog hänsyn till, leda till att modellen inte var 

användbar i detta syfte.  

5.2.2 Modell LN(Total Area) 

I Tabell 14 presenteras data över de ingående variablernas antal, medelvärde och 

standardavvikelse för modellen. 

Tabell 14. Beskrivande data för ingående variabler i modell LN(Total Area) 

Variabel Enhet Medelvärde    
Standard-

avvikelse 
Antal  

LN(Total Area) Ln(m2) 3.99 3.16 843 

Maxtemperatur °C 19.73 7.25 843 

Medeltryck hPa 1016.62 8.93 843 

Medelvind m/s 2.41 1.08 843 

Nederbörd  mm 1.12 3.31 843 

Nederbörd medel 

14 dygn 
mm 1.11 1.06 843 

Relativ fuktighet 

min 
% 40.50 15.87 843 

Relativ fuktighet 

medel 7 dygn 
% 43.38 13.25 843 

I Tabell 15 presenteras vilka och i vilken ordning Stepwise-funktionen valde ut de oberoende 

variablerna för modellen LN(Total Area), samt hur modellens förklaringsgrad förändrades.  
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Tabell 15. Förklaringsgrad för LN(Total Area) när oberoende variabler adderas till modellen med funktionen stepwise 

Modell LN(Total Area) 

 

Korrelations-

koefficient (r) 

Determinations-

koefficient (R2) 

Justerad 

determinations-

koefficient (R2
adj) 

Relativ fuktighet min 0,305 0,093 0,092 

Relativ fuktighet min 

Nederbörd medel 14 dygn 
0,324 0,105 0,103 

Relativ fuktighet min 

Nederbörd medel 14 dygn 

Maxtemperatur 

0,332 0,110 0,107 

Högst förklaringsgrad hade den relativa fuktigheten med 𝑅2 = 0,093. Totalt 9,3% av 

variationen i total brunnen area för en brand förklarades av den relativa fuktigheten. Modellen 

med tre oberoende variabler förklarade 11,0% av variationen. Att R2
adj ökade när variablerna 

lades till tyder på att de var av betydelse för modellen enligt avsnitt 3.4.5. De utvalda variablerna 

och information om deras regressionskoefficienter i den sista modellen presenteras i Tabell 16. 

Tabell 16. Variabler med regressionskoefficienter för modell LN(Total Area) utvalda med stepwise. 

Modell LN(Total Area) 
Regressions-

koefficient (β) 

Standard

-fel 

Sig. 

(Pval) 

95% 

konfidensintervall VIF 

Undre Övre 

Konstant 7,644 0,519 0,000 6,625 8,664 - 

Relativ fuktighet min -0,064 0,007 0,000 -0,078 -0,050 1,245 

Nederbörd medel 14 

dygn 
-0,333 0,099 0,001 -0,526 -0,139 1,030 

Maxtemperatur -0,036 0,016 0,023 -0,066 -0,005 1,215 

Variansinflationsfaktorn, VIF, för variablerna var nära 1 och indikerar avsaknad av 

multikollinearitet enligt avsnitt 3.4.6. Att koefficienten framför maxtemperaturen var negativ 

ledde till att arean minskar då temperaturen stiger. I Figur 12 presenteras överskådligt 

sambandet mellan de enskilda ingående oberoende variablerna i modellen LN(Total Area).  

 

 

Figur 12. Sambandet mellan de enskilda utvalda oberoende variablerna och LN(Total Area). 
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I Figur 12 syns att regresionskoefficienten för maxtemperaturen borde vara positiv. Detta fel i 

kombination med den låga förändring av determinationskoefficienten som skedde när 

maxtemperaturen adderades till modellen ledde till att maxtemperaturen uteslöts och att endast 

variablerna Relativ fuktighet min och Nederbörd medel 14 dygn togs med i modellen.  

Den slutgiltiga modellen för LN(Total Area) presenteras således i Tabell 17. 

Tabell 17. Utvalda variabler med riktningskoefficienter för modell LN(Total Area) 

Modell LN(Total Area) 
Regressions-

koefficient (β) 

Standard

-fel 

Sig. 

(Pval) 

95% 

konfidensintervall VIF 

Undre Övre 

Konstant 6,677 0,286 0,000 6,115 7,240 - 

Relativ fuktighet min -0,057 0,007 0,000 -0,070 -0,044 1,035 

Nederbörd medel 14 

dygn 
-0,320 0,099 0,001 -0,513 -0,127 1,035 

I Tabell 18 nedan presenteras statistik för residualen. För modellen översteg förutspådd area 

inte 𝑒5,92 ≈ 400 𝑚2, vilket var en underskattning av de största bränderna, på cirka 2000000 

m2, med en faktor på 5000. 

Tabell 18. Statistik över residualen för LN(Total Area) 

LN(Total Area) Minimum Maximum Medel 
Standard-

avvikelse 
Antal 

Förutsägelse  -0.66 5.92 3.98 1.03 869 

Residual  -5.63 10.85 0.04 3.01 869 

Standardiserad 

förutsägelse 
-4.54 1.89 -0.01 1.01 869 

Standardiserad 

residual 
-1.88 3.62 0.01 1.00 869 

Residualens fördelning var någorlunda normalfördelad enligt Figur 13 nedan. 
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Figur 13. Residualens standardiserade fördelning för model LN(Total Area) 

I Figur 14 presenteras ett punktdiagram av den standardiserade residualen och den 

standardiserade förutsägelsen. Enligt antaganden i avsnitt 3.4.3 borde punkterna forma ett 

cirkulärt mönster runt skärningspunkten (0,0). Den tydliga konformen tydde på avsaknad av 

homoskedastisitet. 

 

Figur 14. Jämförelse mellan den standardiserade residualen och standardiserade förutsägelsen för LN(Total Area). 
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Då determinationskoefficienten var låg, eftersom den övervägande majoriteten av variationen, 

cirka 89 %, förklarades av andra orsaker än de som modellen tog hänsyn till, modellen grovt 

underskattar stora bränder och att antaganden för residualen inte var uppfyllda, bedömdes 

modellen som olämplig för att förutspå total brunnen area för en brand givet rådande 

väderförhållanden. 

5.2.3 Modell LN(Total Skog) 

I Tabell 19 presenteras data över de ingående variablernas antal, medelvärde och 

standardavvikelse för modellen. 

Tabell 19. Beskrivande data för ingående variabler i modell LN(Total Area) 

Variabel Enhet Medelvärde   
Standard-

avvikelse  
Antal  

LN(Total Skog) Ln(m2) 4.78 3.16 449 

Maxtemperatur °C 21.49 7.02 449 

Medeltryck hPa 1015.35 8.55 449 

Medelvind 11-18 m/s 2.38 1.10 449 

Nederbörd mm 1.49 4.04 449 

Nederbörd medel 14 dygn mm 0.99 1.04 449 

Relativ fuktighet min % 40.63 15.23 449 

Relativ fuktighet medel 7 dygn % 42.28 12.88 449 

I Tabell 20 presenteras hur Stepwise-funktionen valde de oberoende variablerna Relativ 

fuktighet och Nederbörd medel 14 dygn, för modellen LN(Total Skog). 

Tabell 20. Förklaringsgrad för LN(Total Skog) när oberoende variabler adderas till modellen med funktionen stepwise 

Modell LN(Total Skog) 
Korrelations-

koefficient (r) 

Determinations-

koefficient (R2) 

Justerad 

determinations-

koefficient (R2
adj) 

Relativ fuktighet min 0,374 0,140 0,138 

Relativ fuktighet min 

Nederbörd medel 14 dygn 
0,392 0,154 0,150 

Högst förklaringsgrad hade den relativa fuktigheten med 𝑅2 = 0,14. Genom att lägga till 

ytterligare en variabel ökade förklaringsgraden med 1,4 % och de två oberoende variablerna 

förklarade 15,4% av variationen. De utvalda variablerna och information om deras 

regressionskoefficienter i den slutgiltiga modellen presenteras i Tabell 21. 
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Tabell 21. Utvalda variabler med regressionskoefficienter för modell LN(Total Skog) 

Modell LN(Total Skog) 
Regressions-

koefficient (β) 

Standard

-fel 

Sig. 

(Pval) 

95% 

konfidensintervall VIF 

Undre Övre 

Konstant 8,148 0,400 0,000 7,361 8,934 - 

Relativ fuktighet min -0,074 0,009 0,000 -0,092 -0,056 1,019 

Nederbörd medel 14 dygn -0,367 0,133 0,000 -0,629 -0,105 1,019 

Variansinflationsfaktorn, VIF, för variablerna var nära 1, vilket indikerade avsaknad av 

multikollinearitet enligt avsnitt 3.4.6. Det enskilda sambandet för de ingående variablerna i 

modellen presenteras översiktligt i Figur 15 nedan 

 

Figur 15. Sambandet för de enskilda utvalda oberoende variablerna och LN(Total Skog). 

I Tabell 22 presenteras statistik över residualen för modellen. Förutspådd area översteg inte 

𝑒6,7 ≈ 800 𝑚2. Vilket var en underskattning till de största bränderna, på cirka 2000000 m2, 

med en faktor på 2500. 

Tabell 22. Statistik över residualen för LN(Total Skog) 

LN(Total Skog) Minimum Maximum Medel 
Standard-

avvikelse 
Antal 

Förutsägelse -0.35 6.70 4.76 1.26 465 

Residual -6.52 9.94 0.06 2.93 465 

Standardiserad 

förutsägelse 
-4.14 1.56 -0.01 1.02 465 

Standardiserad 

residual 
-2.24 3.42 0.02 1.01 465 

Residualens fördelning var någorlunda normalfördelad enligt Figur 16 nedan. 
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Figur 16. Residualens standardiserade fördelning för model LN(Total Skog) 

I Figur 17 presenteras ett punktdiagram av den standardiserade residualen och den 

standardiserade förutsägelsen. Enligt antaganden i avsnitt 3.4.3 borde ett cirkulärt mönster 

uppträtt runt skärningspunkten (0,0). Variansen var inte konstant vilket syns på den tydliga 

konformen, vilket tydde på avsaknad av homoskedastisitet. 

 

Figur 17. Jämförelse mellan den standardiserade residualen och standardiserade förutsägelsen för LN(Total Skog). 
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Samlad bedömning av en relativt låg determinationskoefficient, cirka 85% av variationen 

förklarades av andra orsaker än de som ingick i modellen, grov underskattning av stora bränder 

och ej uppfyllda antaganden för residualen bedömdes modellen som olämplig att använda för 

att förutspå storleken av en brand i skog givet väderförutsättningarna. 
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6 Fördjupad variabelanalys 
Även om antaganden för multipel linjär regression inte till fullo uppfylldes och modellernas 

användbarhet bedömdes som låg, fanns det ett exponentiellt samband mellan de beroende och 

oberoende variablerna som ingick i de slutliga modellerna. Därför gjordes en enskild och 

ingående korrelationsanalys av utvalda vädervariabler, för att visa på vädervariablernas 

fördelning och påverkan för sannolikhet för brand och antal bränder på ett sätt som inte var 

möjligt i den multipla linjära regressionsanalysen. 

Analysen gjordes på vädervariablerna Maxtemperatur, Relativ fuktighet min och Nederbörd 

medel 14 dygn. Det vill säga de tre variabler som uppfyllde signifikansnivån och slutligen 

ingick i de tre modellerna för multipel linjär regression, se Tabell 11, Tabell 17 och Tabell 21. 

Vinden valdes också ut för vidare analys då teorin pekade på dess betydelse för brandens 

utbredning, se kapitel, 3.3 och 4.3.8. 

I denna analys summerades de beroende variablerna antal bränder, total area och persontimmar 

på intervall av vädervariablerna för att kunna urskilja trender hos de enskilda variablerna. 

Intervallen skapades genom att stegvis avrunda vädervariablerna tills kluster minskade och 

trender blev urskiljbara. Till skillnad från den multipla linjära regressionen kan denna typ av 

analys även ta hänsyn till antalet bränder som sker för intervallen. Indelning på intervall på 

detta vis leder dock till att multipel linjär regression inte längre är möjlig. Det följer av att varje 

enskild vädervariabel måste koppla till samma värde på den beroende variabeln. Införandet av 

intervallen tar bort denna koppling genom att nya summerade värden skapades hos den 

beroende variabeln. 

Vidare togs tre datapunkter bort, två bränder på 2 respektive 2,5 miljoner m2 samt en till arean 

sett liten brand med oproportionerligt många persontimmar loggade, 26000 m2 och 2313,4 

timmar. Detta för att kunna undersöka medelvärden och tydliggöra sambanden hos de bränder 

som uppstått mer frekvent inom Värmland. 

6.1 Sannolikhetsfördelningar 
Då uppkomsten av brand bedömdes påverkas av sannolikheten för att vissa värden för 

vädervariablerna skulle uppstå, togs sannolikhetsfördelningar fram för respektive variabel och 

dess intervall. Intervallen beskrivs närmre för varje enskild variabel i kapitel 6.2 till 6.5. 

Sannolikheterna är framtagna genom att antalet uppmätta värden summerades för varje intervall 

under hela tidsperioden och för samtliga stationer som kunde kopplas till någon brand inom 

Värmland. Vidare beskrivs sannolikhetsfördelningarnas inverkan på area och persontimmar 

genom överrepresentation i Bilaga E. 

Nedan presenteras respektive variabels sannolikhetsfördelning samt en kortare redogörelse för 

dess inverkan på överrepresentationen. 
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Figur 18, Procentuell fördelning av dygnens maxtemperatur hos väderstationer kopplade till bränder inom Värmland under 

perioden. Denna data innefattar alltså alla väderstationer som har kopplats till någon brand och alla dagar under perioden. 

Figur 18 visar sannolikheten för att en viss maxtemperatur mäts vid någon av väderstationerna 

som kopplats till bränderna i Värmland under tidsperioden. En högplatå fås mellan 0 och 10 °C 

och en topp vid 20 °C. Därefter klingar fördelningen av mot intervallet kring 34 °C. Av 

figurerna som rör överrepresentationen vid maxtemperatur i Bilaga E kan man se att 

oproportionerligt stor area och mängd persontimmar fås efter 25 grader och uppåt. 

 

Figur 19, Procentuell mängd uppmätta värden av medelvinhastigheten över brandtimmarna hos stationerna under perioden. 

Figur 19 visar sannolikheten för att en viss medelvind under brandtimmarna skulle bli uppmätt. 

En topp fås kring 1,8 m/s med en stark avklingande trend åt båda hållen. Överrepresentationen 

i Bilaga E tyder på att 1,4 m/s var någon form av kritisk vindhastighet. Lägre vindhastigheter 

uppvisade en stor underrepresentation men vid 1,4 m/s fås plötsligt överrepresentation. Detta 

håller sig till cirka 2,4 m/s och klingar sedan av för att återigen bli underrepresenterad från cirka 

4,4 m/s. 
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Figur 20, Fördelning av stationer uppmätta medelvärden för nederbörden över 14 dagar. 

Figur 20 visar andelen av de värden som uppmättes under perioden hos de olika stationerna. En 

topp ses kring 1 mm/dag med en långsam nedgång mot ökad regnmängd. För det lägre 

regnmängderna fås en lokal minimipunkt vid 0,2 mm nederbörd per dygn. 

Överrepresentationen som visas i Bilaga E börjar göra sig påmind vid 1 mm nederbörd per dygn 

eller strax där under för brunnen area och mängden persontimmar och ser ut att följa en 

exponentiell ökning mot minskande regnmängder.  

 

Figur 21, Procentuell mängd uppmätta värden på relativ fuktighet hos stationerna under perioden. 

Figur 21 visar att antalet gånger relativ fuktighet uppmätts ökar kraftigt i spannet 20 – 40% för 

att sedan ha en mer plan men fortsatt stabil ökning till cirka 90 % relativ fuktighet. Av 

överrepresentationen i Bilaga E kan man se att värden under en relativ fuktighet på cirka 35 % 

ger en oproportionerlig ökning på den brunna arean och antalet persontimmar förhållande till 

hur ofta dessa relativa fuktigheter uppmäts. 
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6.2 Maximal temperatur 
Maxtemperaturen avrundades till närmsta heltal och de beroende variablerna från bränderna 

summerades för varje intervall. 

 

Figur 22, Antal bränder i intervall kring heltalen samt trendlinje och dess formel för den största korrelationen. 

I Figur 22 ovan fås initialt en tydlig ökning av antalet bränder i samband med ökad temperatur. 

Denna trend dyker dock nedåt igen efter cirka 21 °C. Högst korrelation fås med ett 

andragradspolynom och ger R2=0,58. Determinationskoefficienten för linjära och exponentiella 

korrelationer ligger kring 0,35 och passar inte lika väl. 

 

Figur 23, Sannolikhet att brand uppstår givet en viss uppmätt maxtemperatur i området. 

Då antalet uppkomna bränder delas med antalet dagar som varje maxtemperatur uppstått inom 

intervallen fås sannolikheten för att brand skall uppstå givet viss maxtemperatur. I Figur 23 

ovan syns det att sannolikheten att en brand skall uppstå ökar exponentiellt med temperaturen. 
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Figur 24, Area i snitt per brand samt trendlinje med ekvation och determinationskoefficient. Observera att beroende variabel 

är på logskala. 

 

Figur 25, Persontimmar i snitt per brand. Observera att beroende variabel är på logskala 

Figur 24 och Figur 25 visar på att intensiteten hos branden stiger exponentiellt med ökad 

temperatur. Runt 25 °C börjar en del siffror häva sig uppåt varpå större spridning fås. Detta kan 

dels bero på att ett stort antal bränder inträffar här och att sannolikheten för att en stor brand 

ska ske således är större. Det är dock flera punkter som står ut inom intervallet trots att antalet 

bränder sjunker ned till 9 respektive 1 bränder för 32 och 33 °C.  
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6.3 Medelvindstyrka över brandtimmarna 
Medelvinden avrundades till närmsta multipel av 0,2 och antal bränder, brunnen area och 

persontimmar summerades för intervallen. 

  

Figur 26, Antalet inträffade bränder vid en specifik medelvind. 

Figur 26 har stora likheter med fördelningen över hur ofta olika medelvinhastigheter uppmäts 

bland stationerna, vilket visas i Figur 19. Det vill säga en topp kring 2 m/s med ett snabbt 

fallande antal mot lägre hastigheter och något långsammare och mer utdraget fall mot de höga 

vindhastigheterna. 

  

Figur 27, Sannolikhet att brand uppstår givet uppmätt medelvind över brandtimmarna. 

I Figur 27 ovan visas sannolikheten för uppkomst av brand. Kurvan följer i stor både 

sannolikheten för medelvindens uppkomst, Figur 19, och antalet bränder vid medelvind, Figur 

26. Här visas även en trendlinje för värden mellan 0 och 5,8 m/s vilket visar på en god 

korrelation. Spannet ovanför, 6 m/s eller mer, rör sig hastigt upp mot höga sannolikheter men 
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det är även inom detta spann som få mätningar har gjorts varför trendkurvan endast görs på 

spannet upp till 5,8 m/s. 

  

Figur 28, Total brunnen area per brand för given medelvind över brandtimmarna. 

Figur 28 visar på en stor spridning utan någon starkt fastställbar trend. I detta urval har 

bränderna varit något större inom intervallet 1,4 – 6 m/s för att vara i allmänhet mindre i 

spannen 0 – 1,2 m/s och över 6,2 m/s. Denna indelning framträder även i överrepresentationen 

i Bilaga E. 

  

Figur 29, Total mängd persontimmar per brand för given medelvind över brandtimmarna. 

Figur 33 visar även den på en stor spridning utan någon uppenbar trend. Till viss del fås de 

största antalen persontimmar per brand inom spannet 1,4 – 6,2 m/s men med stor spridning. 

Något som även överensstämmer med Figur 28 och graferna tillhörande medelvinden i Bilaga 

E. 

 



 

49 

 

6.4 Nederbörd senaste 14 dagarna 
Nederbörden för de 14 senaste dagarna avrundades till närmsta tiodecimal (0,1) och antal 

bränder, brunnen area och persontimmar summerades för intervallen. För att tydliggöra trender 

hos den stora massan av bränder togs fyra bränder bort. Två mycket stora bränder på 2,5 

respektive 2 miljoner m2, en brand på 350 tusen m2 som inträffat vid en relativt hög regnmängd 

samt en brand med 2313 loggade persontimmar men med en relativt liten area. 

 

Figur 30, Antalet inträffade bränder vid intervall på nederbörden över 14 dagar. 

Figur 30 visar att antalet inträffade bränder ökar exponentiellt med sjunkande regnmängd. 

 

Figur 31, Sannolikhet att brand uppstår givet uppmätt medelnederbörd över 14 dagar. 

Figur 31 visar även den på ett exponentiellt samband där endast de lägsta värdena uppvisar en 

mycket större sannolikhet än övriga. Bland regnmängder mindre än 3,6 mm fås en del värden 

som sticker ut ur den övriga mängden. Jämfört med värde större än 3,6 mm, innefattar detta 
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område relativt få uppmätta värden där slumpen, det vill säga enskilda bränder, har större 

påverkan. 

 

Figur 32, Brunnen area per brand given specifik nederbörd i medel de senaste 14 dagarna. Observera att variabeln brunnen 

area per brand är i logskala. 

Figur 32 visar att arean per brand ökade exponentiellt med sjunkande nederbörd. 

 

Figur 33, Persontimmar per brand vid en specifik nederbörd i medel över 14 dygn. Observera att variabeln persontimmar per 

brand är i logskala. 

Figur 33 visar att persontimmarna ökar med sjunkande nederbörd men har inte lika starkt 

samband eller stora ändringar som syns i Figur 32. 
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6.5 Relativ fuktighet min 
Luftens relativa fuktighet mäts i procent [0,100] där mindre än 0,5 % av värdena har en 

luftfuktighet under 20%. Detta gör att vissa mätvärden inte har någon brand kopplade till sig 

varpå sannolikhet för uppkomst av brand kan bli missvisande. Därav har värdena avrundats till 

närmsta multipel av 2 för att få en utökad datamängd till varje punkt. 

 

Figur 34, Antalet inträffade bränder vid en specifik relativ fuktighet. En tydlig topp fås strax ovan 30% med en stark 

nedåtgående trend mot det lägre värdena och en mer utdragen negativ trend mot de högre värdena. 

Figur 34 visar en topp strax ovan RF=30%, det vill säga inom området där antalet uppmäta 

värden börjar sjunka drastiskt. 

 

Figur 35, Sannolikhet att brand uppstår givet uppmätt relativ fuktighet. 

I Figur 35 syns ett exponentiellt samband mellan sannolikheten att brand skall uppstå och den 

relativa fuktigheten. Detta kan peka på att antal bränder inte bör dyka nedåt igen efter en relativ 

fuktighet på cirka 30% utan fortsätta uppåt om de låga värdena inträffade oftare. Relativ 
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fuktighet på 12% ger i detta fall en sannolikhet på 100 % för att brand skall uppstå. Det skall 

dock nämnas att relativ fuktighet på 11 till 12% endast uppmäts en gång vid en station och att 

det då även brunnit en gång inom dess område. 

 

Figur 36, Totalt brunnen area per brand given specifik RF samt trendlinje. Observera att variabeln brunnen area per brand 

är i logskala. 

Figur 36 visar generellt att storleken på den enskilda branden ökar exponentiellt med sjunkande 

relativ fuktighet. 

 

Figur 37, Persontimmar per brand vid en specifik RF. Observera att variabeln persontimmar per brand är given i logskala. 

Figur 37 visar generellt att antalet persontimmar som krävs på den enskilda branden ökar 

exponentiellt med sjunkande relativ fuktighet. 
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7 Jämförelse mellan Värmlands och Dalarnas län 
För att undersöka om de trender som åskådliggjordes i kapitel 6 var specifika för Värmland 

eller mer allmänt gällande jämfördes data mot det närliggande Dalarnas län enligt kapitel 4.1. 

Antalet bränder gjordes om till andelar istället för att kunna jämföra de två områdena som har 

olika antal bränder med fullständiga data kopplade till sig, cirka 800 bränder för Värmland och 

cirka 900 bränder för Dalarna. Arean och persontimmarna visas på logskala för att kunna 

synliggöra skillnader på flera olika magnituder. Det vill säga både små och stora variationer 

beroende på var på spannet iakttagelser görs. 

Ofta fås en svans av extremvärden som pekar starkt uppåt eller nedåt på vardera sida av 

vädervariabelns spann. Dessa svansar uppträder oftast i områden med få antal vädermätningar 

eller få antal inträffade bränder. Tas dessa punkter med då trendlinjer skapas riskerar man att få 

en felaktig bild av vädervariabelns inverkan på den beroende variabeln. Bland graferna i detta 

kapitel är därför dessa extremvärden borttagna. 

För Dalarna har de två största bränderna tagits bort ur mängden då de är 10 respektive 70 gånger 

så stora som övriga bränder. Dessa två bränder är på 35,6 respektive 5,5 miljoner m2. För 

nederbörden har även de två nästkommande största bränderna tagits bort då de gör att kurvorna 

för snittarean och antal persontimmar blir platta eller antyder att bränderna blir större med ökad 

regnmängd. 

Ekvationer till trendlinjer redovisas i Bilaga F. 

Genomgående för kapitlet redovisas data för Värmland respektive Dalarna samt deras 

trendlinjer enligt Figur 38.. 

 

Figur 38. Punkter och linjer för representation av data från Värmland respektive Dalarna. 
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Figur 39. Jämförelse mellan Värmland och Dalarna för utvalda beroende variabler och maxtemperaturen. 

Figur 39 visar att det över lag råder samstämmighet mellan data från Värmland och Dalarna 

och att sannolikheten för brand, snittarean och antalet persontimmar i snitt ökar exponentiellt 

med maxtemperaturen. För arean i snitt per brand ligger linjerna nästan parallellt med ett 

utrymme mellan sig vilket kan tyda på att bränderna i Dalarna i snitt blir något mindre än de i 

Värmland. 

 

Figur 40. Jämförelse mellan Värmland och Dalarna för utvalda beroende variabler och medelvinden över brandtimmarna. 
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Figur 40 visar på att medelvinden över brandtimmarna och data från de uppstådda bränderna 

var relativt samstämmiga mellan Värmland och Dalarna. Här visas linjära trendlinjer för 

sannolikheten och exponentiella trendlinjer för arean och persontimmarna. Linjerna är 

uppdelade vid 1,4 m/s då låga korrelationer och dålig passform fås av kontinuerliga funktioner. 

Övergripande för bilderna i Figur 40 är att det sker en uppgång hos de beroende variablerna 

med ökande vindhastighet i intervallet 0 – 2 m/s för att sedan vara stadig och/eller avta med 

ökande vindhastigheter.  

Rörande area och persontimmar kan en eventuell brytpunkt urskiljas kring 1,4 – 1,6 m/s i 

graferna. Närmst därefter råder ett stabilt område som allt eftersom ger upphov till större 

spridning och eventuellt en avtagande trend. 

 

Figur 41, Jämförelse mellan Värmland och Dalarna för utvalda beroende variabler och nederbörden. 

Figur 41 tyder på en viss skillnad mellan områdena. Sannolikheten visar på ett exponentiellt 

förhållande och att sannolikheten var lägre för Dalarnas län än för Värmlands län. Graferna 

rörande arean och persontimmarna skiljer sig också en del trots försök att finna spann där data 

ska vara samstämmig. Vidare uppstår stora värden för de båda beroende variablerna över hela 

spannet. Något som kan antyda att 14 dagars medelregnmängd inte lyckas fånga nederbördens 

inverkan till fullo. Detta visas även i Bilaga F där de endast de borttagna bränderna plottas. 
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Figur 42 Jämförelse mellan Värmland och Dalarna för utvalda beroende variabler och relativ fuktighet. 

Figur 42 visar på samstämmighet mellan Värmland och Dalarna rörande de beroende 

variablerna och relativ fuktighet. Sannolikheten för brand, snittarean och snittpersontimmarna 

ökar exponentiellt med sjunkande relativ fuktighet. 
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8 Diskussion 
I avsnittet som följer diskuteras de olika delarna av arbetet under respektive rubrik. 

8.1 Metod 
Arbetets syfte var att genom regressions- och korrelationsanalys ta reda på hur sambandet 

mellan väderdata och data för bränder i skog och mark såg ut samt att ta reda på vilka 

vädervariabler som hade störst påverkan på brändernas egenskaper.  

Litteraturstudien gjordes för att kartlägga tidigare kunskap om vädrets inverkan på bränder i 

skog och mark, bränslets egenskaper, skogsbrandens beteende och information om ingående 

variabler i olika brandriskindex. Övrig information inhämtades för praktisk tillämpbarhet och 

beskrivning av metoden multipel linjär regression, koordinattransformation och användandet 

av programvara. Då rapporten Skogsbränder och gräsbränder i Sverige (Sjöström & 

Granström, 2020) låg till grund för arbetet, valde författarna att starta litteratursöket i rapportens 

referenslista och på så vis bredda kunskapen inom området och identifiera sökord för att utöka 

inhämtningen av information. Valet av databasen RIBsök (MSB, 2020a) gjordes då 

myndigheten MSB, tidigare Räddningsverket, ansågs ha gott källmaterial över rapporter och 

analyser som berör bränder i skog och mark i Sverige. Databasen LUBcat (Lunds universitet, 

2020) valdes för att bredda sökningen då databasen är en bibliotekskatalog för hela Lunds 

universitet och har ett stort utbud av bland annat böcker, avhandlingar och rapporter. Efter 

genomgång av litteratur från källmaterialet i Skogsbränder och gräsbränder i Sverige och de 

två databaserna, fanns material som berörde området både för svensk del samt för 

internationella förhållanden. Detta bedömdes vara tillräckligt och sök i ytterligare databaser 

gjordes inte, vilket påverkat bredden av sökningen. Då flera källor styrker informationen som 

presenteras i arbetet bedömdes litteraturstudien ha gjorts i rimlig omfattning. De sök som gjorts 

på Google (Google LLC, 2020) har främst behandlat den praktiska användningen av 

dataprogrammet SPSS, beskrivning av koordinatsystem och för att finna data över skogen i 

Sverige. Sökresultaten från Google är starkt påverkade av vem som söker, från vilket land, 

tidpunkt för sökning och många andra faktorer. Då informationen från Google används har en 

bedömning av källans trovärdighet gjorts och för omvandling av koordinater gjordes flera tester 

av koordinatomvandlaren på pap.as/sweref (Asplund, 2020). Det bias som finns vid sökningar 

på Google bedöms inte ha påverkat arbetet i stor utsträckning. 

Då initial huvudmetod var multipel linjär regression valdes det att ta fram väderdata för samtliga 

bränder inom ett begränsat geografiskt område. Av detta urval kunde relativt få väderstationer 

tas fram för att kopplas till en stor mängd bränder. En av nackdelarna var att riktigt stora bränder 

är sällanhändelser och inget riktigt statistiskt underlag fås vid denna typ av datainsamling. Sättet 

som data samlades in fungerade bra, men för att komma åt de största bränderna måste urvalet 

ske efter storlek på branden och troligtvis inkludera områden över hela landet. Detta skulle 

resultera i en omfattande datainsamling då få bränder av den storleken förmodas koppla till 

samma station. Ytterligare ett sätt att samla data för sällanhändelser hade varit att öka 

tidsspannet och samla in data för flera år. 

Valet av Värmlands län gjordes då länet har en hög andel produktiv skog. Med tanken om att 

få med fler bränder som inträffat i skogsmark i datamängden. Valet av ett i förhållande till 



 

58 

 

Sveriges yta litet geografiskt område anses inte vara tillräckligt för att skapa en modell över 

hela Sveriges yta. Men ansågs ändå vara representativt för att avgöra vilka vädervariabler som 

påverkar branduppkomst och vilket samband som råder mellan väder och en brands 

resursåtgång och area. Den initiala tanken var att göra ett representativt urval av flera län i 

Mellansverige där datainsamlingen startade med Värmlands län. Mellansverige, som består av 

Svealand och delar av södra Norrland, har drabbats av flera stora och omtalade bränder och 

detta ledde till att författarna ansåg att området var intressant att studera. Då datainsamlingen 

och behandlingen av data var mer resurskrävande än vad som antogs från början gjordes en 

avgränsning av arbetet till att endast omfatta Värmlands län. För att sedan göra en jämförelse 

med intilliggande Dalarnas län, som också har en högre andel produktiv skogsmark. Bland 

annat för att fördelningen mellan tall- och granskog skiljde sig markant mellan de båda länen 

och att detta möjligtvis kunde ge olika resultat för sambanden. Att istället välja ut ett antal 

väderstationer eller mindre områden utspridda över en större yta hade gett en mer representativ 

bild och varit ett säkrare statistiskt urval för ett större område. I Värmlands län inträffade en 

stor variation av storlek av bränderna och fördelningen mellan mängd persontimmar och 

brunnen area var ungefär densamma som för hela Sverige, vilket ledde till att brändernas storlek 

till stor del bedömdes vara representerade i urvalet, se tabell i Bilaga A.  

Som tidigare nämnts föll valet av metod på multipel linjär regressionsanalys då flera variabler 

kan undersökas samtidigt och rankas inbördes efter betydelse. De linjära sambanden är 

dessutom relativt lätta att tolka. Tolkningsmöjligheterna försvårades något då sambanden 

visade sig vara exponentiella. I analysen ledde detta till att en ln-tranformation gjordes av de 

beroende variablerna. Denna åtgärd ledde till att resultatet inte längre blev lika lätt att tolka, 

men bedömdes som nödvändig för att ett regressionsuttryck skulle vara möjligt att ta fram med 

multipel linjär regression. Att resultatet för multipel linjär regression blev bättre vid 

logaritmering av de beroende variablerna tyder på att sambandet mellan väderdata och 

insatsdata har exponentiella samband istället för linjära. Ytterligare variabeltransformationer 

gjordes inte. Detta på grund av att transformering till polynom och ytterligare logaritmering av 

de oberoende variablerna skulle lett till att det uttryck som tagits fram hade blivit svårtolkat, 

eftersom det finns en risk för överrepresentation med stora polynomtransformationer där flera 

variabler ingår och att förklaringsgraden samtidigt riskerat att minska. Den främsta anledningen 

till att ytterligare transformationer inte gjordes är således att modellerna fortsatt skulle vara 

lättolkade. 

Som metod för den fördjupade variabelanalysen gjordes en korrelationsanalys genom att 

använda trendlinjer i Excel, då det är ett snabbt och enkelt sätt att hantera data på, eftersom 

upprepade ändringar på intervallen behövde göras. Det problematiska med att summera 

insatsdata på intervall för vädervariablerna var att något multipelt linjärt uttryck inte längre gick 

att ta fram varpå istället korrelationsanalys gjordes. Detta kommer av att vädervariablerna inte 

längre kopplade till samma brand utan till en var för sig summerad beroende variabel. De 

variabler som analyserades var de som valdes ut som mest betydelsefulla i den multipla linjära 

regressionsanalysen. Vinden valdes också att analyseras då den ingår som variabel i FWI-

systemet för brandriskbedömning i Sverige samt att teorin pekade på vindens betydelse för 

branduppkomst och spridning. 
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Genom att jämföra två områden mot varandra kunde även skillnader och likheter visualiseras. 

Resultaten hade blivit mer tillförlitliga om fler områden hade jämförts eller om slutgiltiga data 

hade testats för att utröna om trendlinjerna var signifikant skilda eller ej. Vidare användes 

medelvärden i form av area och persontimmar i snitt per brand vilket gjorde att inget kan sägas 

om hur stor eller resurskrävande en enskild brand skulle bli. Istället fångades den övergripande 

trenden givet en viss vädervariabel. Då data knöts mellan en brand och en station blev även 

sannolikhetsfördelningarna påverkade. Fler stationer gav fler mätvärden samtidigt som 

mängden bränder var konstant. Detta ledde till att värdena på sannolikheten för uppkomst av 

brand blev starkt bundna till hur många stationer som kopplats till bränder i respektive område. 

Genom att ta antal bränder från Bilaga A och dela med länets storlek i Tabell 3 går det att se att 

det inträffat fler bränder per 1000 ha i Värmland under fyraårsperioden. Ungefär 0,5 bränder 

per 1000 ha i Värmland och 0,3 bränder per 1000 ha i Dalarna. Vilket ledde till att sannolikheten 

för brand borde ha varit större i Värmland än i Dalarna under fyraårsperioden, precis som visas 

i jämförelserna i Figur 39, Figur 41 och Figur 42. Då ytan kopplad till varje enskild väderstation 

skilde sig för varje station, presenterades inte sannolikheten som frekvens per area utan som 

procent sannolikhet för att brand skulle uppstå när en station mätte ett värde. Detta hade kunnat 

förbättras genom att göra urvalet av bränder inom ett bestämt maxavstånd från stationerna enligt 

det som diskuteras tidigare om valet av område. Således hade en frekvens för antändning per 

ytenhet kunnat presenteras. 

8.2 Teori 
Flera olika källor pekade på att både väder, bränsle och topografi måste tas i beaktning för att 

kunna förstå skogsbränders beteende. I denna rapport togs endast vädret och exempelvis dess 

inverkan på bränslet i form av torka i beaktning, vilket medförde sämre precision hos 

modellerna i arbetet. Enligt teorin i kapitel 3.3 tar befintliga brandriskindex också i huvudsak 

hänsyn till vädrets påverkan, men detta görs genom att ta fram samband mellan väder och 

uttorkning av standardiserade bränslen. Bränslet påverkar i förlängningen brändernas 

egenskaper, men indexmetoderna tar inte hänsyn till lokala avvikelser från de standardiserade 

torkningsmodellerna. För att förbättra modellers precision kan eventuellt variabler såsom typ 

av skog, skogens ålder, markvegetation och lutning också tas med. Befolkningstäthet, närhet 

till räddningstjänst och vilka resurser de befogar över borde även vara av betydelse för hur stor 

en brand i slutändan blir. 

Detta arbete har ej heller kunnat fånga vissa av de stora atmosfäriska rörelserna som inverkar 

på bränderna. Exempelvis kallfrontspassager vars enskilda uppmätta värden måste sättas i 

samband med omkringliggande och ofta landsöverskridande mätpunkter. Som beskrivs i avsnitt 

3.1.3 kan denna typ av passage medföra ett snabbt skifte till väder som är gynnsamt för brand 

varpå en stor mängd bränder kan uppstå. 

En annan intressant aspekt från väderteorin är den dygnsrytm som påverkar sambanden hos 

temperatur, luftfuktighet, vind med mera. I rapporten har främst vädrets inverkan på branden 

under dagen försökt fångas då brandens intensitet förväntades vara som störst. Men vädret 

påverkar förhållandena även utanför dessa tider genom bland annat temperaturändringar, 

torkning och återfuktning med mera. Detta leder till att exempelvis eventuell utebliven eller 
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minskad återfuktning övriga tider på dygnet inte togs med, vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor för att bränder fortsätter över flera dagar. 

8.3 Data 
Ingen skillnad gjordes mellan bränder som pågått mindre än ett dygn och för de bränder som 

pågått i mer än ett dygn. Detta motiverades med att andelen bränder som pågått i mer än 24 

timmar var låg, 1,7 %, och troligtvis inte borde påverka resultatet. Genom att exkludera de 

bränderna hade värden för de stora bränderna uteslutits ur analysen och detta var inte önskvärt 

då intentionen var att påverka data i så liten utsträckning som möjligt. Ett sätt att lösa det hade 

kunnat vara att dela upp bränderna och räkna varje nytt dygn som en ny brand och tagit 

medelvärden av persontimmarna och den brända arean per dygn. Detta hade lett till flera mindre 

bränder i analysen och hade bättre speglat vädrets påverkan på branden och hur antalet 

persontimmar och area påverkas i medel per dag och hade möjligtvis lett till högre korrelation 

för modellerna. Dock hade inte den faktiska kopplingen mellan väderdata och area och 

persontimmar tagits i beaktning då ingen information ges om hur mycket som brinner för varje 

dag, men i retrospekt hade detta varit en bättre metod att använda från början. Det kan dock 

vara så att vissa vädervariabler har en begränsad påverkan på branden efter att brand 

uppkommit. Nederbörden och vinden bedöms dock som fortsatt viktiga när det kommer till 

brandens fortlevnad och spridning. Starka skurar eller ihållande regn kan väta bränslet tills 

branden släcks och vinden kan öka spridningshastigheten eller språngvis föra med sig glödande 

material till nya områden. 

Bland MSB:s insatsdata bedöms det finnas en del grova uppskattningar som gjorts när 

händelserapporterna fyllts i. Detta gjorde sig tydligt då flera datapunkter bildar linjer omgivna 

av tomrum. För exempelvis total area uppkommer detta vid varje multipel av 10, vilket bland 

annat syns i Figur 12 där LN(Total Area) plottats mot maxtemperatur, relativ fuktighet min och 

nederbörd medel 14 dygn. Detta beror möjligtvis på att räddningsledare på plats till viss del 

uppskattar hur stort området är, varpå värdena 1, 10, 100 m2 och så vidare förekom mycket ofta. 

I vissa fall var det även oproportionerligt många persontimmar loggade mot branden där bland 

annat misstolkning misstänks ha inträffat mellan en ha och en m2. 

Att stationer med långa perioder av saknade värden togs bort i analysen och att bränderna istället 

kopplades till den näst närmsta stationen ledde till sämre upplösning för kopplingen mellan 

brand och väderdata. Vinsten var att fler kompletta rader med data kunde analyseras. För 

variabeln sikt var mätningarna bristfälliga sporadiskt över hela fyraårsperioden för flertalet 

stationer. Detta ledde till en stor mängd saknade datapunkter för bränderna. Sikten uteslöts i en 

analys av saknade värden innan multipel linjär regression genomfördes. Istället hade en manuell 

genomgång för varje datapunkt med saknade data kunnat göras. Alternativt hade ett medelvärde 

för hela länet kunnat räknas ut för de datapunkter som fanns, med avkall på upplösning som 

följd.  

MESAN-data hade möjligtvis kunnat ge mer precisa värden hos vädervariablerna men 

modellernas användbarhet bedömdes ha blivit likvärdigt med modellerna som togs fram i detta 

arbete. Detta då bränder av storleksordning 1 upp till 1 000 000 m2 inträffar under samma typ 

av förhållanden och ett samband till en eller några vädervariabler inte kan förklara den enskilda 
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brandens storlek. Att MESAN-data inte användes var till stor del på grund av enkelheten hos 

SMHI:s öppna data. Som jämförelse kan sägas att projektets Excel-filer uppgått till som mest 

cirka 15 MB medan 4 års MESAN-data hade uppgått till cirka 700 GB. Figur 6 visar på att 

nederbörden hade högst upplösning då medianavståndet är kortast. För Värmlands län låg 

medianen på 12 km vilket nästan är dubbelt så långt som mellan centrum och ett hörn i en 

MESAN-ruta. Vidare kan sägas att arean som innefattas av medianavståndet hos nederbörden 

är nära 4 gånger så stor som MESAN-rutorna. Lägst upplösning fås för trycket med 

medianavstånd på 26 km. Medianavståndet är cirka 3 gånger så långt som avståndet i MESAN-

rutan och arean som innefattas är cirka 17,5 gånger så stor.  

Vissa bränder som inte var representativa har inte sorterats ut eller analyserats. Detta gäller till 

exempel bränder i papperskorgar som sedan spridit sig till intilliggande växtlighet i parker. 

Genom att placera ut brändernas koordinater på en karta hade bränder som inträffat inne i städer 

kunnat sorterats ut och ett annat alternativ hade kunnat vara att ta bort samtliga bränder under 

en viss storlek, exempelvis genom att utesluta alla bränder som endast omfattade 1 m2. Detta 

gjordes inte då författarna avsåg att göra så få förändringar av datasetet som möjligt, samt med 

en tanke på resursåterhållsamhet, då att leta upp bränder som inträffat i parker möjligtvis hade 

tagit mer tid i anspråk än som fanns tillgänglig. Eftersom fritext saknades för den insatsdata 

som användes framgick inte startobjekt, orsak eller annat som hade kunnat användas för att 

utesluta bränder som inte var av intresse för analysen. Om en kort beskrivning funnits hade 

vissa bränder kunnat sorteras ut och detta hade möjligtvis lett till bättre samband i den senare 

analysen. 

I rapporten tas inte hänsyn till befolkningsdensiteten vilket är en faktor som påverkar arean av 

branden. Detta då tiden för framkörning blir längre och eventuellt åtkomst till branden blir 

svårare i glesbygd. Om områden med hög befolkningsdensitet hade valts bort hade eventuellt 

mängden mindre bränder blivit lägre vilket i sin tur kan leda till lägre variation på brändernas 

storlek och starkare korrelationer hos modellerna. Dock missas i så fall flertalet bränder där det 

faktiskt bor människor. Lämpligast hade eventuellt varit att använda befolkningsdensitet som 

en oberoende variabel i en framtida analys. 

8.4 Multipel linjär regressionsanalys 
Modell LN(Persontimmar) gav bästa resultatet för multipel linjär regression. Residualen är 

normalfördelad och övriga antaganden för linjär regression är i huvudsak uppfyllda. 

Determinationskoefficienten på R2 = 0,12 bedömdes av författarna som låg och innebar att 

variationen av antalet persontimmar för en brand till huvudsak (88 %) förklarades av andra 

faktorer. Detta ledde till att modellen bedömdes som olämplig för att förutspå antalet 

persontimmar för en brand som inträffar vid givna väderförhållanden. Även om modellen var 

olämplig att använda i detta syfte visade den ändå på att det fanns ett exponentiellt samband 

mellan de tre ingående vädervariablerna och antalet persontimmar per inträffad brand. Utöver 

att en vidare analys med borttagna extremvärden troligtvis inte skulle påverka modellen enligt 

den låga förändringen av medelvärdet i Tabell 13, när de 5% yttersta värdena tagits bort, var 

syftet att göra så liten påverkan av modellens beskrivning av verkligheten som möjligt. En 

sämre anpassad modell som beskriver verkligheten bedömdes vara mer användbar än en väl 

anpassad modell som inte beskriver verkligheten. 
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Båda modellerna LN(Total Area) och LN(Total Skog) bedömdes som olämpliga på grund av 

att antaganden för residualen för multipel linjär regression inte var uppfyllda, men också då 

determinationskoefficienten var låg för de båda modellerna. Detta skulle kunna förklaras med 

att multipel linjär regression var ett dåligt val av analys, men den visade ändå att det finns ett 

exponentiellt samband mellan storleken på branden och de ingående oberoende variablerna. 

Något som kan vara värt att notera är att de troliga uppskattningar av area som diskuteras i 

avsnitt 8.3 kan ha påverkat resultatet i regressionsanalysen. Detsamma gäller om felaktig 

översättning mellan hektar och m2 har gjorts när händelserapporterna skrivits, vilket också 

diskuteras i avsnitt 8.3. Det skulle kunna vara anledningen till att residualens utseende skiljde 

sig markant mellan persontimmar och brunnen area, då persontimmarna som antecknats 

troligtvis angetts mer exakt än brunnen area i händelserapporterna. 

Eftersom de variabler som var signifikanta för modellerna, temperatur, relativ fuktighet och 

nederbörd var de samma som ingår i de underliggande indexen FFMC, DMC och DC i FWI-

systemet, hade det varit intressant att se hur väl FWI-värdet för bränderna korrelerar med area 

och persontimmar. Även övriga index hade varit intressanta att göra jämförelser med för att se 

hur mycket bättre eller sämre olika index korrelerar med bränderna för Värmlands län. 

Författarnas samlade bedömning av att modellerna som togs fram var olämpliga tog endast 

hänsyn till hur väl modellerna ansågs beskriva verkligheten. 

Att medelvindhastigheten under eftermiddagen inte visade sig vara signifikant och därför inte 

ingick i någon av modellerna framtagna av SPSS var förvånande. Detta då teorin i både avsnitt 

3.1.2 och 3.3 pekar på att vinden är en faktor som till stor del påverkar brandspridningen. Dock 

gjorde valet att endast titta på värdet för startdatumet av branden att de bränder som varade 

längre än ett dygn inte representerades av vinden mer än under första dagen. Detsamma borde 

gälla för övriga variabler, vilket kanske var anledningen till att nederbörden för den aktuella 

dagen inte valdes. Om det regnar kraftigt borde branden begränsas och om detta sker till 

exempel på brandens andra dag så beskrivs inte detta i analysen. Enligt avsnitt 4.3 var andelen 

bränder som pågått mer än ett dygn för Värmlands län cirka 1,7 %. På grund av den låga andelen 

bränder som pågått i mer än ett dygn tros inte resultatet för vinden i den multipla linjära 

regressionen ha påverkats i större omfattning. För att ta hänsyn till vindens påverkan över längre 

tid borde en annan typ av analys göras. 

 

8.5  Korrelationsanalys och jämförelse av väderdata  
Maxtemperaturen och den lägsta relativa fuktigheten gav till en början indikationer om att ett 

polynom av andra graden eller mer skulle ge den bästa förklaringsmodellen. Viktas detta mot 

sannolikheten för att vissa värden ska mätas uppträder istället exponentiella förhållanden. Detta 

tyder på att sannolikhetsfördelningarna måste beaktas vid framtagandet av modeller och att 

logaritmering borde vara en av de mest framstående transformationerna. Vid jämförelse mot 

Dalarna fås även stor samstämmighet då exponentialfunktionerna följer samma trend. 

Sammantaget bedöms resultaten som tillförlitliga och att båda dessa vädervariabler har ett 

exponentiellt samband med insatsdata och därigenom bränders egenskaper. För de båda 

variablerna var sannolikheten för brand större i Värmland än i Dalarna. 
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Nederbörden var exponentiell för antalet bränder och för sannolikheten att brand skulle uppstå 

med en väldigt stor viktning mot värdena närmst 0 mm/dygn. Vid jämförelse av sannolikheten 

mellan Värmland och Dalarna i Figur 41 fås en skillnad där sannolikheten för brand var större 

i Värmlands län än i Dalarnas län. För arean och persontimmarna var det mer komplext. Stora 

bränder skedde över stora delar av vädervariabelns spann vilket tydde på att det kan vara andra 

faktorer som styrde bränderna mer, se Figur 41 och Bilaga F. Eventuellt torkar bränslet så pass 

fort att ett 14-dagars medel missar detta, exempelvis bland tallbestånd på mager stenig jord 

vilket beskrivs i avsnitt 3.2. För den multipla linjära analysen användes även ett 

dygnsmedelvärde för nederbörden vilken visade sig vara icke-signifikant. För denna variabel 

blev viktningen mot 0 mm påtaglig där en klar majoritet av bränderna uppkom vid 0 mm för 

det dygnet. Detta ledde till att tidsdimensionen för nederbörden och dess koppling till torka var 

svår att fånga. 

Medelvinden över brandtimmarna skiljer sig från de övriga variablerna med ett mer komplext 

förhållande till bränderna. Såsom det beskrivits i avsnitt 3.3 har vinden en kritisk vindhastighet 

vilken i Figur 40 ser ut att ligga kring 1,4 till 1,6 m/s. För hastigheter över detta uppstår en platå 

för arean och antalet persontimmar i snitt per brand för att sedan breda ut sig med större 

spridning hos den beroende variabeln då hastigheterna ökar. En anledning till beteendet kan 

vara att det krävs en relativt liten luftomsättning för att föra bort kondens nära marken och på 

så vis hålla den relativa fuktigheten låg under brandtimmarna enligt avsnitt 3.1.2. Brandens area 

och antalet persontimmar som krävs per brand borde öka med vinden, eftersom större brinnande 

objekt kan föras längre bort. I denna studie visades inte detta vilket kan bero på att de riktigt 

stora bränderna, större än en miljon m2 inte tagits i beaktning då de varit få till antalet och 

därmed utgjort extremvärden. För att hantera detta kunde dessa stora bränder delats upp över 

de dagar de pågått och således fått fler värden med en magnitud kring 100 000 m2. Alternativt 

verkar vinden och effekten av den stegvisa spridningen i en mycket mindre tidsdimension än 

vad som valts inom detta arbete. Det kan vara intressant att i en fallstudie välja ett par 

väldokumenterade bränder för att undersöka vindens inverkan under dessa kortare tidsintervall. 

Det samma gäller de övriga variablerna, för att analysera hur bränderna förändras med ändrade 

väderförhållanden under brandförloppet.  

Vidare fås många av de stora svängningarna i till exempel överrepresentationen och 

sannolikheten för att brand skall uppkomma i områden där få mätningar finns. Detta kan dra 

ned trovärdigheten men sambanden syns ofta tidigare i skedet. Exempelvis bland Figur 18, 

Figur 22 och Figur 23 där sannolikheten för att vädret ska mätas, antalet bränder och 

sannolikheten för brands uppkomst varierar med maxtemperaturen. I spannet 20 – 28 °C finns 

det nästan 4500 vädermätningar och 400 bränder vilka tillsammans pekade på ett exponentiellt 

samband. Med ökande temperatur sjunker både mängden vädermätningar och antalet inträffade 

bränder men det exponentiella förhållandet bibehålls med viss ökning av spridningen. 
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9 Slutsats 
Arbetets syfte var att genom regressionsanalys analysera samband mellan väder och bränder i 

skog och mark, för att besvara arbetets två frågeställningar: 

• Vilka vädervariabler har störst inverkan på uppkomst, storlek och resursanspråk för 

bränder i skog och mark? 

De vädervariabler som hade störst inverkan på uppkomst av brand var temperaturen och den 

relativa fuktigheten, vilket påvisas både i en analys av de enskilda variablerna och teorin. 

Brandens storlek påverkades i huvudsak av relativ fuktighet och nederbörd enligt den multipla 

linjära regressionsanalysen. Vinden som enligt teorin även bör ha stor påverkan på storleken 

utesluts ur modellen. Resursanspråket representerades av antal persontimmar där temperaturen, 

relativ fuktighet och medelnederbörd för 14 dygn hade störst påverkan. 

• Hur ser ett eventuellt samband ut mellan vädervariabler och uppkomst, storlek och 

resursanspråk för bränder i skog och mark? 

Sambanden för uppkomst av brand var exponentiella för temperatur, relativ fuktighet och 

medelnederbörden för 14 dygn. För vinden fanns i enlighet med teorin en brytpunkt varefter 

ökande vindhastighet inte längre ökade sannolikhet för brand. För vädervariablerna temperatur 

och relativ fuktighet var sambandet för brändernas storlek och resursanspråk exponentiella. 

Medelnederbörden för 14 dygn visar även på exponentiella samband för brändernas storlek, 

men sambandet skiljer sig mellan de två undersökta länen. Sambandet som påvisas mellan 

vinden och brändernas storlek är exponentiellt till en kritisk vindhastighet och är därefter 

konstant eller avtagande. 

Modellerna framtagna med multipel linjär regression bedömdes ge otillräcklig precision för att 

förutspå brändernas storlek och resursåtgång med enbart väderdata. Trots detta anses målen 

med arbetet vara uppfyllda då frågeställningarna besvarades. 
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10 Förslag på vidare forskning 
I avsnittet presenteras förslag på vidare forskning utifrån frågor som uppkommit under arbetets 

gång. 

• Det hade varit intressant att se hur andra variabler påverkar bränder i skog och mark, 

för att se om det går att implementera dessa i ett brandriskindex. Genom att exempelvis 

undersöka samband mellan uppkomna skogsbränder och variabler så som: typ av skog, 

skogens ålder, markvegetation, topografi, befolkningstäthet och avstånd till 

räddningstjänst. 

• Hur vinden påverkar brandförloppet genom att exempelvis studera ett urval av större 

och väldokumenterade bränder. För att på så vis identifiera vindens påverkan på 

brandens utbredning under korta tidsperioder. Det hade också varit intressant att 

undersöka brytpunkten för vindens påverkan för torkningsprocesserna genom 

exempelvis experimentella studier. 

• För att på ett bättre sätt beskriva torkningsprocesserna hade det varit intressant att 

identifiera sambanden för exempelvis nederbörd och relativ fuktighet över olika 

tidsspann och torkning av de olika bränslen och markvegetationer som finns i Sverige. 
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Bilaga A – Storleksfördelning av bränderna i insatsdatan 
 

Tabell 23. Data över antal datapunkter och fördelning av bränder och deras storlek för Sverige, Värmlands län och 

Dalarnas län under perioden 2016 – 2019. 
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Bilaga B - Utvärdering av en tidsberoende variabel för 

nederbörd 

 

Figur 43, Antal bränder för medelnederbörden över 7 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

 

Figur 44, Antal bränder för medelnederbörden över 14 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 
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Figur 45, Antal bränder för medelnederbörden över 30 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

Utifrån trendlinjerna i Figur 43, Figur 44 och Figur 45 ser man att medelvärdet över 14 dagar 

har högst determinationskoefficient samt med en fortsatt topp vid 0 mm regn. 30-dagars 

intervallets topp har förflyttat sig till kring 1mm/dag med en nedåtgående trend mot en minskad 

regnmängd. Troligtvis eftersom sannolikheten att det ska regna så pass lite är lägre än för de 

större regnmängderna. 

 

Figur 46, Total brunnen area vid medelnederbörd över 7 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 
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Figur 47, Total brunnen area vid medelnederbörd över 14 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

 

Figur 48, Total brunnen area vid medelnederbörd över 30 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

Ur Figur 46, Figur 47 och Figur 48 framträder medelnederbörden över 30 dagar som den med 

bäst determinationskoefficient. Den har dock en något förskjuten topp kring 0,5 mm/dag till 

skillnad från de andra två intervallen som framhäver att störst area fås vid 0 mm/dag.  
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Figur 49, Total mängd persontimmar vid medelnederbörd över 7 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

 

Figur 50, Total mängd persontimmar vid medelnederbörd över 14 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 
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Figur 51, Total mängd persontimmar vid medelnederbörd över 30 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

Figur 49, Figur 50 och Figur 51 visar att den allmänna trenden behålls från 7-dagars- till 14 

dagarsintervallet. Högsta determinationskoefficient fås dock för 30-dagarsintervallet. 
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Bilaga C – Utvärdering av en tidsberoende variabel för 

relativ fuktighet 

 

Figur 52. Antal bränder för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 7 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

 

Figur 53. Antal bränder för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 14 dygn inkl. dygn för inträffad brand 



 

76 

 

 

Figur 54. Antal bränder för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 30 dygn inkl. dygn för inträffad brand. 

För antalet bränder vid relativ fuktighet har medelvärdet för 7 dagar bäst korrelation vid 

jämförelse mellan Figur 52, Figur 53 och Figur 54. 

 

 

Figur 55. Total bränd area för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 7 dygn inkl. dygn för inträffad brand 
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Figur 56. Total bränd area för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 14 dygn inkl. dygn för inträffad brand 

 

Figur 57. Total bränd area för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 30 dygn inkl. dygn för inträffad brand 

För total area har 7-dygnsmedelvärdet störst korrelation vid jämförelse mellan Figur 55, Figur 

56 och Figur 57. 
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Figur 58. Totalt antal persontimmar för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 7 dygn inkl. dygn för inträffad brand 

 

Figur 59. Totalt antal persontimmar för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 14 dygn inkl. dygn för inträffad brand 
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Figur 60. Totalt antal persontimmar för medelvärdet av lägsta relativa fuktigheten för 30 dygn inkl. dygn för inträffad brand 

För persontimmarna har 7-dygnsmedelvärdet högst korrelation vid jämförelse mellan Figur 

58, Figur 59 och Figur 60 
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Bilaga D – Kontroll av ingående variabler multipel linjär 

regressionsanalys 
 

 
Figur 61. Punktdiagram, fördelning och trendlinjer mellan de ingående oberoende variablerna. 
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Tabell 24. Korrelationsmatris för de ingående oberoende variablerna där korrelationskoefficienten r anges. * innebär att 

korrelationen är statistiskt signifikant Pval < 0.05 

 Nederbörd 

Nederbörd 

medel 14 

dygn 

Temperatur 

max 

Relativ 

fuktighet 

min 

Relativ 

fuktighet 

medel 7 

dygn 

Vind 

medel 11-

18 

Tryck 

medel 

dygn 

Nederbörd 1 0.030 .062* .232* .071* 0.005 -.210* 

Nederbörd 

medel 14 

dygn 

0.03 1 -.076* .185* .383* -0.030 -.067* 

Temperatur 

max 
.062* -.076* 1 -.426* -.531* -0.023 -.215* 

Relativ 

fuktighet 

min 

.232* .185* -.426* 1 .741* -.091* -.211* 

Relativ 

fuktighet 

medel 7 

dygn 

.071* .383* -.531* .741* 1 -0.042 -.074* 

Vind medel 

11-18 
0.005 -0.030 -0.023 -.091* -0.042 1 -.167* 

Tryck 

medel dygn 
-.210* -.067* -.215* -.211* -.074* -.167* 1 
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Figur 62. Fördelning  och punktdiagram med trendlinjer för de beroende variablerna och de enskilda oberoende ingående 

variablerna.. 
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Tabell 25. Korrelationskoefficient r mellan beroende och enskild oberoende variabel. * innebär att korrelationen är 

statistiskt signifikant Pval < 0.05 

  Persontimmar 
Total 

Areal 

Total 

Skog 

Nederbörd -0.013 -0.019 -0.028 

Nederbörd 

medel 14 

dygn 

-0.053 0.037 0.066 

Temperatur 

max 
.107* 0.053 0.050 

Relativ 

fuktighet 

min 

-.072* -0.054 -0.074 

Relativ 

fuktighet 

medel 7 

dygn 

-.101* -.071* -.088* 

Vind medel 

11-18 
-0.041 -0.026 -0.032 

Tryck 

medel dygn 
0.019 0.024 0.045 
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Figur 63. Fördelning och punktdiagram med trendlinjer för de ln-logaritmerade beroende variablerna och de enskilda 

oberoende ingående variablerna. 
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Tabell 26. Korrelationskoefficient r mellan ln-transformerade beroende och enskild oberoende variabel. * innebär att 

korrelationen är statistiskt signifikant Pval < 0.05 

  LN(Persontimmar) 
LN(Total 

Area) 

LN(Total 

Skog) 

Nederbörd 0.046 -.096* -.118* 

Nederbörd 

medel 14 

dygn 

-.112* -.160* -.169* 

Temperatur 

max 
.331* .069* .166* 

Relativ 

fuktighet 

min 

-.222* -.304* -.370* 

Relativ 

fuktighet 

medel 7 

dygn 

-.239* -.243* -.324* 

Vind medel 

11-18 
0.014 .078* .091* 

Tryck 

medel dygn 
-.080* .068* .085* 
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Bilaga E – Kompletterande grafer till fördjupad 

variabelanalys 

 

Figur 64, Total brunnen area vid respektive maxtemperatursintervall. 

Figur 64 ovan visar den totala mängden brunnen area för respektive intervall. 

Determinationskoefficienter på mellan 0,35 och 0,5 fås för olika polynom mellan 1:a och 6:e 

grad. I Figur 64 visas en exponentiellkurva då bland annat Figur 65, Figur 66 och Figur 67 tyder 

på ett sådant samband och samtidigt visar en relativt god korrelation. 

 

Figur 65, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur mycket större areal som faktiskt brunnit än vad det 

skulle brunnit om det inte fanns något samband mellan maxtemperatur och brunnen area. Hade inget samband funnits hade 

samtliga punkter legat kring linjen y=1. 

Figur 65 ovan visar tydligt att brunnen area ökar markant med maxtemperaturen sett till hur 

ofta de höga temperaturerna uppstår. Att tillägga är att det endast brunnit en gång vid 

maxtemperatur på 33 °C jämfört med 15 respektive 9 gånger vid 31 och 32 °C. Troligtvis 

eftersom så höga temperaturer är ovanliga, se Figur 18. 
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Figur 66, Totala mängden persontimmar för respektive intervall av maxtemperaturen. 

Figur 66 visar att mängden persontimmar ökar med ökad maxtemperatur. Polynom av 1:a till 

6:e grad ger korrelationer på mellan 0,35 och 0,6. I figuren nyttjas en exponentialfunktion med 

korrelation runt 0,6. 

 

Figur 67, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur många fler persontimmar som faktiskt krävts mot vad 

som hade krävts om maxtemperaturen inte hade haft något samband med mängden persontimmar. 

Figur 67 ovan visar att mängden persontimmar blir exponentiellt överrepresenterad med ökad 

temperatur. 
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Figur 68, Summerad brunnen area för varje intervall på medelvinden. 

Figur 68 visar på stor spridning men kan överlag sammanfattas som så att de större brunna 

areorna finns inom intervallet 1,5 – 4 m/s. 

  

Figur 69, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur mycket större areal som faktiskt brunnit än vad det 

skulle brunnit om det inte fanns något samband mellan medelvinden och brunnen area. Finns inget samband ligger samtliga 

punkter kring linjen y=1. 

I Figur 69 syns ett kluster kring y=1 för hastigheter mellan 1,5 och 4,5 m/s. Detta tyder på att 

den totala arean här är kopplad till hur ofta dessa värden på medelvinden uppträder i 

mätningarna bland stationerna. Värden under 1,5 m/s och över 6 m/s är till stor del 

underrepresenterade i den totala brunna arean. Dessa värden uppmäts dock mer sällan än det 

mellersta området varpå osäkerheterna kan vara större. 
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Figur 70, Antal persontimmar för respektive intervall av medelvinden. 

Figur 70 visar även den en topp kring de oftast förekommande mätvärdena. Detta ger en 

fingervisning om att antalet persontimmar är kopplade till hur ofta mätvärdet uppmäts. 

  

Figur 71, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur många fler persontimmar som faktiskt loggats än vad 

det skulle om det inte fanns något samband mellan medelvinden och persontimmarna. Finns inget samband ligger samtliga 

punkter kring linjen y=1. 

Figur 71 visar en kraftig överrepresentation runt 1,5 m/s för att sedan sjunka stadigt ned mot 6 

m/s. Värden över 6 m/s blir också kraftigt överrepresenterade men kan vara en följd av slumpen 

då det är få mätningar som gjorts för dessa värden på medelvinhastigheten. 
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Figur 72, Summerad brunnen area för varje intervall på medelnederbörden över 14 dagar. 

Figur 72 pekar på att den totalt brända arean ökar exponentiellt med sjunkande mängd 

nederbörd. 

 

Figur 73, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur mycket större areal som faktiskt brunnit än vad det 

skulle brunnit om det inte fanns något samband mellan medelnederbörden över 14 dagar och brunnen area. Hade inget 

samband funnits hade samtliga punkter legat på linjen y=1. 

Figur 73 visar på att den totala brunna arean är mycket stor i intervallet 0 – 1 mm/dag jämfört 

hur ofta det uppmäts. Det tyder på att regnmängder inom detta intervall skapar större bränder 

än för övriga regnmängder. 
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Figur 74, Antal persontimmar för respektive intervall av medelnederbörden över 14 dagar. 

Figur 74 visar att persontimmarna ökar med sjunkande nederbörd. Ett exponentiellt samband 

kan eventuellt urskiljas men är inte helt tydligt då någon följsam linje inte kan dras mellan 0 

mm och övriga värden. 

 

Figur 75, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur många fler persontimmar som faktiskt loggats än vad 

det skulle om det inte fanns något samband mellan medelnederbörden över 14 dagar och persontimmarna. Hade inget samband 

funnits hade samtliga punkter legat på linjen y=1. 

Figur 75 visar på ett exponentiellt samband mellan nederbörden och persontimmarna. 
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Figur 76, Brunnen area vid varje intervall på den relativa fuktigheten. 

Figur 76 visar att den största mängden bränd area också sker där flest bränder inträffar. Vidare 

är arean något mer förskjuten mot de lägre värdena än vad antalet uppkomna bränder är. 

 

Figur 77, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur mycket större areal som faktiskt brunnit än vad det 

skulle brunnit om det inte fanns något samband mellan relativ fuktighet och brunnen area. Hade inget samband funnits hade 

samtliga punkter legat på linjen y=1. 

Figur 77 visar att mängden brunnen area har en stor överrepresentation bland de lägre värdena. 

Här ligger toppen på en relativ fuktighet av 20% med ett kluster av överrepresentation både 

uppåt och nedåt på skalan. Detta tyder på att bränder vid en relativ fuktighet runt 20% bränner 

av ett oproportionellt stort område sett till hur ofta dessa värden uppmäts. 
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Figur 78, Antalet persontimmar till respektive intervall av den relativa fuktigheten. 

Figur 78 visar en topp kring en relativ fuktighet på 30% med ett kluster av förhöjda värden runt 

sig. Värden under 20 % relativ fuktighet uppmäts väldigt sällan vilket kan vara en anledning 

till att det inte loggats så många persontimmar för de lägsta relativa fuktigheterna, se Figur 21. 

 

Figur 79, Åskådliggörande av överrepresentationen. Det vill säga hur många fler persontimmar som faktiskt loggats än vad 

det skulle om det inte fanns något samband mellan relativ fuktighet och persontimmarna. Hade inget samband funnits hade 

samtliga punkter legat på linjen y=1. 

Figur 79 visar på ett kluster kring relativ fuktighet på 20% vilket tyder på att bränder vid dessa 

låga värden kräver ett större antal persontimmar än vad sannolikheten att de uppmäts antyder. 
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Bilaga F – Kompletterande grafer och trendlinjer för 

jämförelse mellan Värmlands län och Dalarnas län 
Tabell 27, Formler gällande trendlinjer i jämförelsen mellan Värmland och Dalarna för maxtemperaturen. 

Trendlinje Determinationskoefficient Område Graf 

Y=0,4179exp0,1381x 0,8708 Värmland 

Sannolikhet brand 

vid 

maxtemperatur 

Y=0,3963exp0,1367x 0,8856 Dalarna 

Sannolikhet brand 

vid 

maxtemperatur 

Y=474,21exp0,0834x 0,4697 Värmland 
Area i snitt per 

brand 

Y=227,43exp0,0972x 0,3551 Dalarna 
Area i snitt per 

brand 

Y=3,4984exp0,0769x 0,7844 Värmland 
Persontimmar i 

snitt per brand 

Y=3,4804exp0,0744x 0,7791 Dalarna 
Persontimmar i 

snitt per brand 

 

Tabell 28, Formler gällande trendlinjer i jämförelsen mellan Värmland och Dalarna för nederbörd medel 14 dygn. 

Trendlinje Determinationskoefficient Område Graf 

Y=4,0994exp*-

0,653x 
0,8511 Värmland 

Sannolikhet brand 

vid nederbörd 

Y=2,4628exp-0,571x 0,5909 Dalarna 
Sannolikhet brand 

vid nederbörd 

Y=9121,8exp*1,479x 0,5114 Värmland 
Area i snitt per 

brand 

Y=2705,2exp-0,787x 0,2049 Dalarna 
Area i snitt per 

brand 

Y=24,986exp-0,406x 0,3717 Värmland 
Persontimmar i 

snitt per brand 

Y=16,311exp-0,172x 0,0893 Dalarna 
Persontimmar i 

snitt per brand 
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Figur 80, Figur visandes 7 av de 8 borttagna bränderna för nederbörden samt deras area, persontimmar och exponentiella 

trendlinjer. Den brand som inte är inkluderad är en brand med oproportionerligt många persontimmar i förhållande till 

brunnen area. 

 

Tabell 29, Formler gällande trendlinjer i jämförelsen mellan Värmland och Dalarna för den relativa fuktigheten. 

Trendlinje Determinationskoefficient Område Graf 

Y=93,619exp-

0,057x 
0,9013 Värmland 

Sannolikhet brand 

givet relativ 

fuktighet 

Y=73,538exp-

0,054x 
0,9225 Dalarna 

Sannolikhet brand 

givet relativ 

fuktighet 

Y=74605exp-

0,095x 
0,7205 Värmland 

Area i snitt per 

brand 

Y=88133exp-0,1x 0,7037 Dalarna 
Area i snitt per 

brand 

Y=56,259exp-

0,028x 
0,7422 Värmland 

Persontimmar i 

snitt per brand 

Y=34,756exp-

0,02x 
0,6379 Dalarna 

Persontimmar i 

snitt per brand 
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Tabell 30, Formler gällande trendlinjer i jämförelsen mellan Värmland och Dalarna för medelvindhastigheten. 

Trendlinje Determinationskoefficient Område Graf 

Y=3,3298x+0,9864 0,5166 Värmland 
Sannolikhet brand 

vid medelvind 

Y=-2,0566x+12,674 0,8341 Värmland 
Sannolikhet brand 

vid medelvind 

Y=2,1364x+0,8975 0,3596 Dalarna 
Sannolikhet brand 

vid medelvind 

Y=-0,1554x+5,5973 0,026 Dalarna 
Sannolikhet brand 

vid medelvind 

Y=40,182exp2,2202x 0,1825 Värmland 
Area i snitt per 

brand 

Y=32682exp-0,899x 0,2324 Värmland 
Area i snitt per 

brand 

Y=14,025exp3,7157x 0,5393 Dalarna 
Area i snitt per 

brand 

Y=4954,3exp-0,301x 0,0679 Dalarna 
Area i snitt per 

brand 

Y=3,8138exp-

1,1401x 
0,4636 Värmland 

Persontimmar i 

snitt per brand 

Y=44,243exp-0,314x 0,4175 Värmland 
Persontimmar i 

snitt per brand 

Y=2,7729exp1,4473x 0,602 Dalarna 
Persontimmar i 

snitt per brand 

Y=19,279exp-0,056x 0,0185 Dalarna 
Persontimmar i 

snitt per brand 

 


